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име произход причина за смъртта източник

25/10/12 54 без име неизвестен удавени, 14 намерени, 40 изчезнали, лодка за Испания потъва при Ал Хусейма (Mароко), Frontex не оказали спасителна помощ ИнМ / КЕ / ДВк
23/10/12 1 без име (±25, мъж) Субсахарска Африка удавен, тялото изплува при Пунта Алмина (Испания); предполага се, че тялото пада в морето далече от Мароко ABC / КЕ
09/10/12 1 без име (±5, момиче) Субсахарска Африка тялото изплува край плажа Галапагос (Испания); предполага се, че пътувал в лодка от Мелиля КЕ / СУР
09/10/12 1 без име (±5, момиче) Субсахарска Африка тялото изплува край плажа Галапагос (Испания); предполага се, че пътувал в лодка от Мелиля КЕ / СУР
08/10/12 6 без име Африка удавен, лодка с 24 мигранти от Коморските острови се обръща близо до бреговете на Майот (Франция) ГнА / UN / ИРВ
08/10/12 10 без име Африка безследно изчезнали, лодка с 24 мигранти от Коморските острови се обръща близо до бреговете на Майот (Франция) ГнА / UN / ИРВ
08/10/12 1 без име (8 месеца, бебе) Субсахарска Африка удавен, лодка потъва край бреговата линия на Мелиля (Испания) КЕ / 20ME
01/10/12 1 без име (39, жена) Непал паднала от 5-ти етаж при опит да избяга от полицията, дошла да прекрати шумно празненство на рожден ден; без документи СайпМ

18/09/12 1 без име (млад мъж) неизвестен напреднал стадий на разлагане, намерен около Сеута (Испания), твърди се, че е паднал зад борда на лодка за Испания ABC / КЕ
17/09/12 1 без име (млад мъж) неизвестен удавен, малка лодка потъва близо до Мостаганем (Алжир) на път за Испания TСA / КЕ
16/09/12 1 без име (30, мъж) Еритрея автомобилна катастрофа край Александруполис (Гърция), шофьорът-трафикант преобръща колата по време на преследване с полицията ПМСМД

09/09/12 1 без име (20-30, мъж) Ангола укрит в превозно средство; тялото пада на улица в Мортлейк (Великобритания) от самолет от Ангола към Хийтроу ББС / ИРВ / Истнд / МНШ
08/09/12 27 без име Африка изчезнали, лодка с 36 мигранти от Анжоан (Коморските острови) потъва край бреговете на Майот (Франция) Универсо / AФП
08/09/12 6 без име (5 жени; 1 дете) Африка удавени, лодка с 36 мигранти от Анжоан (Коморските острови) потъва край бреговете на Майот (Франция) Универсо / AФП / ПМСМД
07/09/12 79 без име Тунис обявени за удавени при опит да достигнат бреговете на Сицилия (Италия), лодката все още не е намерена ПМСМД / MвМ / ЛРбP / КЕ
06/09/12 30 без име (12 мъже; 18 жени) Палестина/Сирия удавени, препълнена лодка от Ахметбейлъ (Турция) потъва в Бяло море, 46 оцелели Рой / AФП / Льо Монд / МигрЕ / ДШ / МНШ / КЕ
06/09/12 31 без име (28 деца; 3 бебета) Палестина/Сирия удавени, препълнена лодка от Ахметбейлъ (Турция) потъва в Бяло море, 46 оцелели Рой / AФП / Льо Монд / МигрЕ / ДШ / МНШ / КЕ
06/09/12 64 без име Тунис удавени, 1 намерен, 63 липсващи тела в корабокрушение край остров Лампионе (Италия) МНШ / КЕ / МигрЕ
04/09/12 1 Хашеми Самир Иран самоубийство в център за бежанци в Кирхайм (Германия); депресия, породена от условията на живот ИНДГ / ФглБ / Крвн

29/08/2012 7 без име Сирия удавени; семейство от хора, търсещи убежище; корабокрушение по пътя от Латакия (Сирия) до Кипър КЕ / СайпМ
26/08/12 40 без име Еритрея/Нигерия/

Бангладеш/Сомалия
удавени, 10 намерени, 30 липсват, плавателен съд от Триполи (Либия) се обръща близо до либийския бряг МНШ / КЕ

23/08/12 1 без име (мъж) неизвестен укрит в колесарното отделене на самолет на летище Хийтроу (Великобритания), пътувал от ЮАР ГрдЪн / ИРВ
19/08/12 39 без име Египет 3 намерени, 36 изчезнали; претоварена лодка потъва край либийския бряг на път за Европа КЕ
18/08/12 1 без име неизвестен тялото е намерено в река Еврос (Турция); обявен за мигрант, опитал да прекоси от Турция в Гърция КЕ
16/08/12 2 без име Сомалия умират от глад след 4 дни носене по вода, телата са намерени върху лодка от Либия, пристигнала в Малта КЕ / Ансамед
16/08/12 2 без име Сомалия удавени, стигнали до спасителен кораб след 4 дни носене по вода; лодка от Либия до Малта КЕ / Ансамед
12/08/12 1 без име (30, жена) Азия неизвестна причина за смъртта, намерено тяло край Уиморо (Франция) на плажа в бански след опит да преплува Ламанша до Великобритания ИРВ / МейлОН / 21Miles / DАИlyRec / ThisIsKeНТ
30/07/12 1 Бий Мойо (мъж, 45) Зимбабве самоубийство, обесил се в парка Ротерхам, отхвърлена молба за жителство ИРВ / СтУ
12/07/12 1 без име (23, мъж) Афганистан укрит в превозно средство, починал от задушаване, намерен под камион във ферибот от Гърция към Венеция (Италия) КДС / КЕ
10/07/12 54 без име Еритрея/Сомалия/Судан дехидратация, лодката се носи по вода 15 дни по пътя от Либия до Италия, достига бреговете на Тунис ЛРб / ЦИДРК / ЕП / EлК / ЛВ / ПМСМД / ВКООНБ /
09/07/12 1 Бърнард Хукуа (мъж) Зимбабве самоубийство, намерено тяло в Темза (Великобритания), чакал обработването на молба за убежище ИРВ 
05/07/12 3 без име неизвестен удавени, корабокрушение до Монастир (Тунис) на път за Италия, граничните служители спасяват 22 ТнсНУ
30/06/12 1 Манаде Камара (32, мъж) Мали търсещ убежище, докладвано, че е пребит до смърт по време на полицейски арест в Сафи (Малта); пристига мъртъв в болницата ЕСобз / ТаймсМ
29/06/12 1 Мамаду Камара (32, мъж) Мали починал в център за задържане на бежанци в Малта, предполага се, че е малтретиран от въоръжените сили по време на задържането ТаймсМ / ФР-Х
29/06/12 1 без име неизвестен удавен, намерен в напреднал стадий на разлагане, корабокрушение край брега на Леука (Италия) ЛРб / КЕ
23/06/12 2 без име Афганистан укрити в превозно средство; починали от задушаване и прегряване в камион във ферибот от Гърция до Анкона (Италия) ПМСМД / инфомоб / КЕ / ЛРб
19/06/12 6 без име неизвестен безследно изчезнал, обявен за удавен; малка лодка, пътуваща от Северна Африка, потъва край брега на Леука (Италия) ПМСМД / ЛАРБ / КЕ / инфомоб
26/05/12 20 без име неизвестен удавени, надуваема лодка на път за Италия губи въздух близо до бреговата линия на Либия МигрЕ / ЛРбP
25/05/12 10 без име Сомалия най-малко 10 човека са изчезнали; лодка от Либия за Италия се преобръща в сицилианския канал ЛРб / КЕ
25/05/12 1 без име (±30, мъж) Субсахарска Африка тяло в напреднал стадий на разлагане изплува на брега на остров Лампионе (Италия) КЕ / НАН
19/05/12 5 без име остров Анжуан, 

Коморските острови
удавени, лодка с 43 мигранти потъва край бреговата ивица на Майот (Франция) Льо Монд / AФП / МигрЕ

19/05/12 15 без име остров Анжуан, 
Коморските острови

изчезнали, лодка с 43 мигранти потъва край бреговата ивица на Майот (Франция) Льо Монд / AФП / МигрЕ

02/05/12 1 без име (16, момче) Афганистан укрит в превозно средство; починал от задушаване в камиона, в който се е скрил, за да избегне проверка от гранична полиция МигрЕ / ПМСМД / AднК / MПЕ
01/05/12 7 без име Сомалия починали в лодка по време на едноседмично пътуване от Либия до Малта; лодката е довлечена на сушата в залива Ривиера ВКООНБ
29/04/12 2 без име неизвестен починал в автомобилна катастрофа при опит да избяга от проверка на Frontex МигрЕ / KTG / TF1 / ПМСМД / Кландестина / Aге /
28/04/12 1 без име (момче) Египет удавен, трафиканти го хвърлят зад борда от лодка с 80 човека при приближава на гранична полиция МигрЕ / ЛРбP
26/04/12 1 без име (40, мъж) Афганистан удавен, трафиканти го хвърлят зад борда от лодка с 80 човека при приближава на гранична полиция ЛРб / МигрЕ / ПМСМД / КЕ
12/04/12 1 Ален Хатунгимана (мъж) Бурунди самоубийство, отнема живота си в Холандия от страх да не бъде депортиран с двете си деца МигрЕ / ПМСМД / ЕМСР
in Apr 12 6 без име (1 мъж; 5 жени) неизвестен удавени, достигат спасителен кораб, горивото на лодката от Либия свършва в сицилианския канал ББС
in Apr 12 1 Самия Юсуф Омар (21, жена) Сомалия удавена, достига спасителен кораб, лодката пътува от Либия за Италия; била е олимпийски атлет, получавала смъртни заплахи ББС / ДШ / УИК / ИЛМЕС
31/03/12 6 без име Сомалия починали от дехидратация на гумена лодка с 58 мигранти по време на пътуване от Либия до Италия МигрЕ / AФП
31/03/12 4 без име Еритрея починали от дехидратация на гумена лодка с 58 мигранти по време на пътуване от Либия до Италия МигрЕ / AФП
29/03/12 1 без име неизвестен тяло в напреднал стадий на разлагане в провинциалната област Тичеро, префектура Еврос (Гърция) ПМСМД / Кландестина
17/03/12 1 без име (±28) неизвестен удавен в опит да прекоси река Еврос, за да влезе в Гърция; тялото е намерено в областта Неа Виса ПМСМД
16/03/12 5 без име неизвестен намерени в лодка с 57 човека на път за Лампедуса (Италия), спасени от италианските власти в либийски води. ПМСМД / ЛРб / МСвят
15/03/12 1 без име неизвестен удавен при опит да прекоси река Еврос, за да влезе в Гърция; тялото е намерено край река в областта Суфли ПМСМД
12/03/12 1 без име (28, мъж) Еритрея затиснат от камиона, под който се е опитал да се скрие, за да напусне Гърция; близо до новото пристанище в Патрас ПМСМД / патрасТ
05/03/12 1 без име (±24, мъж) Магреб удавен, тялото плава по канала Тахо-Сегура в град Торе-Пачеко (Испания) ЦИДРК / ЛРаз
02/03/12 2 без име (±22, мъже) Субсахарска Африка удавени, телата са със спасителни жилетки и са намерени в морето край залива на Мелиля (Испания) ЦИДРК / ЛРаз / ДиаДН / ЕлДиа / СУР / ГнГ
29/02/12 1 без име (мъж) Египет починал от хипотермия, тялото е намерено в склад в областта Коринтия (Гърция) ПМСМД / Прототема
29/02/12 2 без име (1 младо момиче; 1 мъж) неизвестен малко момиче и нейният дядо са изчезнали, лодката се преобръща при пресичане на река Еврос (Гърция) ПМСМД / инфомоб / Ta Нea / Скай
21/02/12 1 без име (±20, жена) Африка починала от хипотермия при опит да напусне Турция по река Еврос, тялото е намерено край Орестиада (Гърция) ПМСМД / инфомоб / Скай / Кландестина
21/02/12 1 без име Субсахарска Африка удавен при опит да влезе в Сеута (Испания) чрез плуване край брега на Мароко. ЦИДРК / ЕлДиа
21/02/12 1 без име (±23, жена) Африка тялото е намерено от гранична полиция в река Еврос (Гърция) МНШ
10/02/12 1 без име (±40) неизвестен починал от хипотермия при опит да прекоси река Еврос, за да влезе в Гърция; тялото е намерено край Тичеро ПМСМД / Ризо
07/02/12 1 без име (25) неизвестен починал от хипотермия в здравния център на Суфли, след като прекосява река Еврос при опит да влезе в Гърция ПМСМД / Скай
06/02/12 3 без име (±20) Афганистан укрити в превозно средство, починали от задушаване в камион на път за Игуменица (Гърция) - пристанище, водещо до Италия ПМСМД / TVXS / МНШ
in Feb 12 1 Реджеп Салиджаджj (мъж) Косово самоубийство, отнел живота си няколко часа, преди да изтече удължаването на срока да напусне Белгия МНШ
30/01/12 1 без име (мъж) Палестина умира от хипотермия при опит да прекоси река Еврос (Гърция) с 14 мигранти, които биват спасени ПМСМД / Кландестина / Скай / ToV
29/01/12 1 без име (29, мъж) Иран самоубийство; намерен обесен в център за хора, търсещи убежище, във Вюрцбург (Германия); в лечение за депресия ХРС / СДЦ / МайнП / Ю4ИБ / SOS / Крвн
29/01/12 1 Мохамад Расепар (29, мъж) Иран самоубийство, обесил се с чаршаф в център за хора, търсещи убежище, във Вюрцбург (Германия) ФР-Б / ИНДГ / ГНН/ 
25/01/12 15 без име Сомалия удавени, плавателен съд с 55 мигранти потъва, телата са намерени в близост до бреговете на Мисрата (Либия) МНШ
25/01/12 40 без име Сомалия изчезнали, плавателен съд с 55 мигранти потъва в близост до бреговете на Мисрата (Либия) МНШ
22/01/12 1 без име (±25, мъж) Северна Африка тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане, на 15 километра от Кабо де Палос (Испания) ЦИДРК / Вердад
15/01/12 15 без име (12 жени; 2 мъже; 1 бебе) Сомалия телата са намерени на либийски плажове след разбиване на една лодка от група от 4 лодки на път за Италия ПМСМД / КЕ / ТаймсМ / AФП / МСвят
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15/01/12 1 без име Сомалия намерен мъртъв сред останките на лодка, част от група от 4 лодки, пътуващи от Либия за Италия ПМСМД / КЕ / ТаймсМ / AФП / МСвят
15/01/12 40 без име неизвестен изчезнали след разбиване на лодка, част от група от 4 лодски, пътуващи от Либия за Италия ПМСМД / КЕ / ТаймсМ / AФП / МСвят
12/01/12 8 без име Афганистан изчезнали, 2 пластмасови лодки се преобръщат при опит да прекосят границата между Гърция и Турция по реката Еврос ПМСМД / КландестинЕ / инфомоб / ТК / МНШ
12/01/12 4 без име Бангладеш изчезнали, 2 пластмасови лодки се преобръщат при опит да прекосят границата между Гърция и Турция по реката Еврос ПМСМД / КландестинЕ / инфомоб / ТК / МНШ
10/01/12 1 без име (мъж) неизвестен удавен при опит да изплува до брега със спасителна жилетка, тялото е намерено във водата на 70 километра от Мотрил (Испания) ЦИДРК / ЕлДиа
08/01/12 1 без име (±28, мъж) Субсахарска Африка удавен при опит да изплува до брега със спасителен пояс, тялото е намерено на плаж в Мелиля (Испания) ЦИДРК / ЛВ
05/01/12 1 без име (21, мъж) Гвинея-Conraki подозира се, че му е отказана медицинска помощ, след като е помолил за нея в център за задържане на бежанци в Барселона (Испания) ИРВ / ЦИДРК / ЛВ / 18Дек / ЕП / Епрес
03/01/12 1 без име (55) Индия мигрант без документи е намерен в контейнер, който е използвал за предпазно средство, близо до Тива (Гърция) ПМСМД
02/01/12 1 без име (млад мъж) Афганистан починал при вдишване на дим от огън, запален в ламаринен контейнер, за да се стопли в изоставен камион (Гърция) МНШ / ПМСМД
01/01/12 1 без име Палестина починал от хипотермия при опит да прекоси реката Еврос между Гърция и Турция в група от 15 Катимер
01/01/12 2 без име (9, момиче; 55, мъж) Афганистан безследно изчезнали при опит да прекосят реката Еврос между Гърция и Турция в група от 15 Катимер
in Jan 12 1 Самюъл Фестъс (мъж) неизвестен починал в болница в Есен (Германия); заплахи за депортация и забрана за работа изострят болестта ФглБ
27/12/11 1 без име (12, момче) Иран починал от хипотермия, тялото е намерено от полицията на брега на реката Еврос (Гърция) МНШ / ПМСМД
27/12/11 1 без име (59, жена) Иран починала от хипотермия, тялото е намерено от полицията на брега на реката Еврос (Гърция) МНШ / ПМСМД
27/12/11 1 без име (±30, мъж) Африка починал от хипотермия, тялото е намерено от полицията на брега на реката Еврос (Гърция) МНШ / ПМСМД
22/12/11 1 Предраг Молнар (40, мъж) Сърбия предполагаемо самоубийство в килия в полицейски участък в Холандия дни преди депортация при много неясни обстоятелства ИРВ
19/12/11 1 без име (41, жена) Конго починала от менингит часове, след като е приета в болница от център за задържане на бежанци в Алуче (Испания) ИРВ / ЕИЦСР / ЦИДРК
10/12/11 2 без име неизвестен телата са намерени в областта Петало (Гърция) при опит за прекосяване на границата с Турция по река Еврос МНШ / ПМСМД
07/12/11 54 без име Субсахарска Африка безследно изчезнали при опит да стигнат до Сеута (Испания) от мароканския бряг с плуване Ансамед

12/6/2011 2 без име неизвестен починали от дехидратация в аварирал плавателен съд с 53 мигранти, спасени в последствие близо до мароканския бряг КЕ
06/12/11 1 без име (±32, мъж) Северна Африка предполага се, че трафиканти са го изтезавали и застреляли; намерен пред болница Триасио, Атик (Гърция) МНШ
06/12/11 2 без име Сомалия починали в морето в лодка с 44 мигранти, тръгнала от Либия, намерена на 150 километра южно от Малта ТаймсМ
06/12/11 2 без име (1 момиче; 1 жена) Конго починали от дехидратация в аварирал плавателен съд с 53 мигранти, в последствие спасени близо до мароканския бряг КЕ
06/12/11 1 без име (млад мъж) Конго удавен, паднал зад борда от аварирал плавателен съд с 53 мигранти, в последствие спасени близо до мароканския бряг КЕ
03/12/11 1 Фарес Чебчуб Алжир предполагаемо самоубийство, намерен обесен в център за посрещане на бежанци в Каглиари (Италия) при неизяснение обстоятелства ЕУА
01/12/11 1 без име (16, момче) Сирия убит при автомобилно преследване с гръцката гранична полиция и служители на Frontex в Еврос МНШ / ПМСМД

in Dec 11 11 без име (мъже) Алжир безследно изчезнали, след като са отплавали от Сиди Лакдар (Алжир) в посока Испания на импровизирана лодка КЕ / Льо Матан
28/11/11 1 без име (±25, мъж) Субсахарска Африка удавен, намерен около пристанището Сеута (Испания) в напреднал стадий на разлагане КЕ / ЕлДиа / ЦИДРК
27/11/11 3 без име Афганистан/Пакистан телата са намерени в югоизточното пристанище Бриндиси (Италия), плавателният съд е потънал край бряг наблизо МНШ
27/11/11 20 без име Афганистан/Пакистан безследно изчезнали, плавателен съд потъва край бреговата ивица на Бриндиси (Италия) МНШ
26/11/11 30 без име Афганистан/Кюрдистан/ обявени за удавени, безследно изчезнали; лодка, тръгнала от Турция, потъва край бреговете на Бриндиси (Италия) КЕ / ЛРб / ПМСМД / ЛАРБ / Блиц / ЦИДРК / ЛРаз / 
26/11/11 3 без име неизвестен удавени; телата са намерени, след като лодка, тръгнала от Турция, потъва край бреговете на Бриндиси (Италия) КЕ / ЛРб / ПМСМД / ЛАРБ / Блиц / ЦИДРК / ЛРаз /
24/11/11 1 без име Азия починал от хипотермия, тялото е намерено в областта Пеплос по брега на реката Еврос (Гърция) МНШ
24/11/11 1 без име Азия починал от хипотермия, тялото е намерено в земеделска област в Тимария, Александруполис (Гърция) МНШ
23/11/11 3 без име Субсахарска Африка удавени, телата са намерени на марокански плаж; част от група от 90 души, опитали да преплуват морето до Сеута МНШ
09/11/11 43 без име неизвестен безследно изчезнали след установен контакт с италианските власти заради бурните води, изпречили се пред лодката им МНШ
11/10/11 2 без име Иран починали при нещастен случай, колата на трафикантите се преобръща при опит да избегне блокиран от полицията път МНШ
07/10/11 2 без име неизвестен починали мигновено при прегазване от влак близо до Ферес (Гърция), вървели по релсите МНШ
in Oct 11 1 Калед Кодена (мъж) Ирак убит по религиозни причини след депортацията си от Швеция, молбата му за убежище е била отхвърлена ВКООНБ / Сверигес
in Oct 11 1 Майкъл Кели (мъж) Либерия намерен мъртъв в стаята си в центъра за хора, търсещи убежище, в Герщунген (Германия) 10 дни след смъртта му ФглБ
28/09/11 4 без име Тунис изгорели в пожар, причинен от свещ в общинска сграда, превърната в скуот, в Пантин, Париж (Франция) МНШ / ФТЕГ / ЛРаз / Льо Монд / Либерасион
28/09/11 2 без име Египет задушени в пожар, причинен от свещ в общинска сграда, превърната в скуот, в Пантин, Париж (Франция) МНШ / ФТЕГ / ЛРаз / Льо Монд / Либерасион
14/09/11 1 без име неизвестен удавен, бутнат зад борда на джет, когато трафикантите видели гранична полиция да ги приближава, Андалусия (Испания) СУР / ЦИДРК
24/08/11 1 без име (мъж) неизвестен убит, застрелян от служител на Frontex при стрелба срещу лодки в опит да прекосят турско-гръцката граница по реката Еврос КландестинЕ / СДакика / МНШ
04/08/11 100 без име Африка неизяснени обстоятелства, телата са хвърлени зад борда от либийска лодка, спасена на 200 километра от Лампедуса (Италия) ТелеГ / MвМ / CДМбе
02/08/11 1 без име (мъж) Азия самоубийство, обесил се в банята в Центъра за отстраняване на имигранти Кемпсфийлд (Великобритания) МНШ
01/08/11 25 без име (мъже) Субсахарска Африка задушени при пътуване в група от 275 оцелели на лодка, SOS сигнал на 70 километра от Лампедуса (Италия) ДШ / КЕ / Фигаро
29/07/11 30 без име неизвестен неясни обстоятелства, телата са намерени на лодка, моторът отказва да работи след напускане на Александрия (Египет) 1 седмица преди това КЕ / Либеро
13/07/11 1 без име (23, мъж) Куба укрит в превозно средство, премазан до смърт, намерен в колесарното отделение на пътнически самолет за Испания на авиокомпания Iberia МНШ
05/07/11 1 без име (25-30, мъж) Магреб удавен, тялото е намерено край Селинунте, Трапани (Италия) в напреднал стадий на разлагане НАН / КЕ
02/07/11 1 Мухамад Шукат (47, мъж) Пакистан починал от инфаркт поради неоказване на медицинска помощ в център за отстраняване на имигранти Колнбрук (Великобритания) ГрдЪн
01/07/11 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал от хипотермия при опит да изплува на брега със спасителна жилетка, тялото е намерено на бреговата ивица на Сеута (Испания) МНШ
29/06/11 1 без име (мъж) Субсахарска Африка предполагаема хипотермия, тялото е намерено със спасителна жилетка в “Three Stones”, Сеута (Испания) КЕ / ГнГ
25/06/11 45 без име Мароко обявени за удавени, паднали зад борда от лодка край Мотрил, Гранада (Испания), втората лодка все още е в неизвестност КЕ / ПМСМД / ДНавара
25/06/11 1 без име (20, мъж) Мароко удавен, тялото е намерено на 10 километра от преобърната лодка близо до бреговете на Мотрил, Гранада (Испания) КЕ / ПМСМД / ДНавара
25/06/11 1 без име (38, мъж) Гана епилептичен пристъп, либийски бежанец на лодка от Лампедуса (Италия) към континенталната част, за болестта му се е знаело ПМСМД / КЕ / AднК
03/06/11 1 без име (30, жена) Нигерия намерена мъртва в килия в полицейски участък, задържана на летището в Цюрих (Швейцария) за непритежаване на документи МигрЕ / AП
02/06/11 270 без име Западна Африка/Пакистан/

Бангладеш
удавени, 2 намерени, препълнена лодка за Лампедуса (Италия) се преобръща на 300км от Триполи (Либия) МигрЕ / ЦИДРК / ВКООНБ / Рой / Универсо / 

01/06/11 1 без име неизвестен неизяснена причина за смъртта, починал по пътя от Либия за Малта, тялото е изхвърлено зад борда НАН / КЕ
29/05/11 3 без име неизвестен оцелели докладват за липсващи тела при акостиране в Сант Антиоко (Италия) от Либия НАН / КЕ
29/05/11 4 без име неизвестен удавени, липсват тела, лодката се блъска в друга лодка близо до либийския бряг на път за Италия КЕ / илКландес
22/05/11 1 без име (жена) Субсахарска Африка удавена, разложеното тяло е намерено край Кабо де Гата (Испания), вероятно от корабокрушение на 5/5/11 ABC / ЦИДРК
11/05/11 1 Аминула Мохамади (17, момче) Афганистан самоубийство, обесил се в Парк де ла Вилет, Париж (Франция), след като научил, че ще бъде депортиран ДРАРИ / IНДf
10/05/11 1 без име Иран укрит в превозно средство; паднал от камион близо до Кале (Франция) при пътуване за Великобритания НАН
08/05/11 1 без име (30, мъж) неизвестен укрит в превозно средство; починал от прегряване в камион, носещ макари с кабели от Гърция за Фулда (Германия) ХесенР / НХА / Велт / ДШ
08/05/11 1 без име (20-25, мъж) неизвестен укрит в превозно средство; починал от прегряване в камион, носещ макари с кабели от Гърция за Фулда (Германия) ХесенР / НХА / Велт / ДШ
06/05/11 45 без име Субсахарска Африка удавени, 13 намерени, 32 безследно изчезнали, лодка с 600 души потъва край бреговете на Триполи (Либия) на път за Италия ЛРб
06/05/11 3 без име (бебета) Субсахарска Африка удавени, лодка с 600 души потъва край бреговете на Триполи (Либия) на път за Италия ЛРб
05/05/11 22 без име (мъже) Субсахарска Африка обявени за удавени, лодка потъва на 5км от Адра, ивицата на Алмерия (Испания), 29 оцелели Умано / Публико / ЦИДРК / ЕП
05/05/11 1 без име (жена) Субсахарска Африка обявена за удавена, лодка потъва на 5км от Адра, ивицата на Алмерия (Испания), 29 оцелели Умано / Публико / / ЦИДРК / ЕП
05/05/11 1 без име (3, момиче) Субсахарска Африка обявена за удавена, лодка потъва на 5км от Адра, ивицата на Алмерия (Испания), 29 оцелели Умано / Публико / ЦИДРК / ЕП
05/05/11 1 без име (1, момиче) Субсахарска Африка обявена за удавена, лодка потъва на 5км от Адра, ивицата на Алмерия (Испания), 29 оцелели Умано / Публико / ЦИДРК / ЕП
17/04/11 1 Инфеаний Нуокойе (29) Нигерия неизяснени причини за смъртта, починал в център за задържане на бежанци в Малта ден след задържането му при опит за бягство МНШ / ТаймсМ
16/04/11 1 без име (мъж) Нигерия удавен, намерен три дни по-късно след корабокрушение близо до Пантелерия (Италия) с отправна точка Либия ЛРб / КЕ
13/04/11 1 Леони (38, жена) Конго удавена, скочила от лодка от Либия, която се разбива край Пантелерия (Италия) ЛРб / КЕ / ДерСтанд / MвМ / МейлОН
13/04/11 1 Сини (28, жена) Конго удавена, скочила от лодка от Либия, която се разбива край Пантелерия (Италия) ЛРб / КЕ / ДерСтанд / MвМ / МейлОН
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13/04/11 1 без име (мъж) неизвестен удавен, скочил от лодка от Либия, която се разбива край Пантелерия (Италия) ЛРб / КЕ / MвМ / МейлОН
12/04/11 1 без име (жена) Нигерия бременна, починала от пиене на морска вода в лодка със 72 души, която се носи в Средиземно море 16 дни МНШ
12/04/11 1 без име (2 месеца, ембрион) Нигерия майката на ембриона умира от пиене на морска вода в лодка със 72 души, която се носи в Средиземно море 16 дни МНШ
11/04/11 1 без име (29, жена) Сомалия тялото е намерено в дървена лодка, носена от течението край бреговете на Малта и спасена от плавателни съдове на брегова охрана КЕ / AFM
10/04/11 1 без име (бебе) неизвестен починал от глад и жажда, лодката се носи от течението в Средиземно море 16 дни, НАТО не обръща внимание на SOS сигналите ГрдЪн / ЦИДРК / ЕЛМ / ГнГ / ЛРаз / ABC / АВУЙ / 
10/04/11 1 без име (1, бебе) неизвестен починал от глад и жажда, лодката се носи от течението в Средиземно море 16 дни, НАТО не обръща внимание на SOS сигналите ГрдЪн / ЦИДРК / ЕЛМ / ГнГ / ЛРаз / ABC / АВУЙ /
10/04/11 1 без име неизвестен починал от глад и жажда, лодката се носи от течението в Средиземно море 16 дни, НАТО не обръща внимание на SOS сигналите ГрдЪн / ЦИДРК / ЕЛМ / ГнГ / ЛРаз / ABC / АВУЙ 
10/04/11 1 без име неизвестен починал в затвор близо до Мисрата (Либия), след като лодката е оставена да се носи по течението 16 дни, НАТО игнорира SOS сигналите ГрдЪн / ЦИДРК / ЕЛМ / ГнГ / ЛРаз / ABC / АВУЙ 
10/04/11 59 без име Етиопия/Нигерия/Еритрея/

Гана/Судан
починали от глад и жажда, лодката се носи от течението в Средиземно море 16 дни, НАТО не обръща внимание на SOS сигналите ГрдЪн / ЦИДРК / ЕЛМ / ГнГ / ЛРаз / ABC / АВУЙ 

08/04/11 1 Камбиз Рустаий (36, мъж) Иран самоубийство, отхвърлена молба за убежище, самозапалва се в Амстердам (Холандия), страх от депортация НБК / ДВк / АйндховенВ / МАМ / МНШ
06/04/11 177 без име Банг./Чад/Кот д’Ивоар/Ни-

герия/Сомалия/Судан
безследно изчезнали, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 

06/04/11 37 без име (жени) Банг./Чад/Кот д’Ивоар/Ни-
герия/Сомалия/Судан

безследно изчезнали, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 

06/04/11 1 без име (24, жена) неизвестен безследно изчезнали, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 
06/04/11 3 без име (непълнолетни) Банг./Чад/Кот д’Ивоар/

Нигерия/Сомалия/Судан
безследно изчезнали, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 

06/04/11 1 без име (3, момче) неизвестен безследно изчезнал, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 
06/04/11 1 без име (1, момче) неизвестен безследно изчезнал, част от 325 мигранти на лодка от Либия за Италия, потъва на 80 километра от Лампедуса във водите на Малта ЛРб / НАН / Рой / МигрЕ / ЛРаз / МейлОН / IРИСh 
02/04/11 1 без име (23, мъж) Афганистан укрит в превозно средство, задушен, тялото е намерено във ван на пристанище Анкона във ферибот, пътуващ от Гърция ПМСМД / КЕ / НАН / КландестинЕ
02/04/11 1 без име (20, мъж) неизвестен удавен при евакуиране на лодка с 500 мигранти в Модика (Италия), тялото е намерено в Пунта Реглиони КЕ / ПМСМД
01/04/11 1 без име (23, мъж) Еритрея удавен при евакуиране на лодка с 500 мигранти в Модика (Италия) ПМСМД / КЕ
01/04/11 27 без име Тунис удавени; предполага се, че са изпуснали лодката за Италия на 27/03, телата са намерени край Керкена (Тунис) КЕ / ПМСМД
in Apr 11 58 без име Тунис удавени, телата са намерени на плажове в Тунис от гранична полиция МигрЕ
31/03/11 70 без име Сомалия/Еритрея удавени, намерени по бреговата ивица на Триполи (Либия), може да включват 2 души от изпусналите лодките за Италия Куотидиано / ЛРб / КаосРЕД / РАИ / ПМСМД / ЦИД
28/03/11 10 без име Субсахарска Африка удавени, лодката потъва на път за Лампедуса (Италия) от Либия, 6 души спасени от египетски рибарски лодки ГрдЪн / ПерКат / AднК
28/03/11 27 без име неизвестен удавени, телата са намерени близо до бреговете на Керкена (Тунис); 2 лодки, пътуващи заедно от Либия, потъват ПУБп / Рой / ТСоар / ГрдЪн / ЦИДРК / Куотидиано
28/03/11 1 без име (1, бебе) Субсахарска Африка удавен, лодката потъва на път за Лампедуса (Италия) от Либия, 6 души спасени от египетски рибарски лодки ГрдЪн / ПерКат / AднК
27/03/11 308 без име неизвестен обявени за удавени, лодка с 335 души тръгва от Либия за Италия, остава в неизвестност 2 седмици Куотидиано / ЛРб / MigeuРОp / КаосРЕД / РАИ
26/03/11 1 Сейдина Мох Мбайе (5, момче) Сенегал белодробна емболия по време на полет за спешна хирургична намеса в Страсбург, консулството забавя визата Сенеуеб / НувелОбс
25/03/11 295 без име неизвестен обявени за удавени, 2 лодки, пътуващи заедно от Сиди Билал (Либия), потъват по пътя към Италия ПУБп / Рой / ТСоар / ГрдЪн / ЦИДРК / Куотидиано
25/03/11 10 без име Египет обявени за удавени, 2 лодки, пътуващи заедно от Сиди Билал (Либия), потъват по пътя към Италия ПУБп / Рой / ТСоар / ГрдЪн
22/03/11 3 без име неизвестен безследно изчезнали, изпратен сигнал за помощ близо до остров Паксои (Гърция) на път за Италия, скочили в морето по време на спасителна акция ОРФ
22/03/11 1 без име Бангладеш удавен, намерен близо до остров Крит; скочил от кораб, пътуващ от Либия за Гърция, в Суда (Гърция) по време на репатриране МНШ
18/03/11 3 без име (±28, мъже) неизвестен удавени, полицията намира телата в областта Петало на реката Еврос (Гърция) КландестинЕ
14/03/11 40 без име Тунис удавени, 17 намерени, 23 безследно изчезнали, лодката потъва край Керкене (Тунис) на път за Лампедуса (Италия) ЛРб / AФП / Фигаро / ЕП / ДиаДН / ТСоар
06/03/11 18 без име Бангладеш удавени, 3 намерени, 15 безследно изчезнали; скочили от кораб, пътуващ между Либия и Гърция, в Суда (Гърция) по време на репатриранеation Катимер / МНШ
04/03/11 2 без име Тунис удавени, лодката се преобръща при буря край Лампедуса (Италия), 28 души са спасени AФП / Льо Монд / МигрЕ / Романди / ЛРб
04/03/11 2 без име (момчета) Тунис удавени, падат зад борда по време на спасителна акция на 22 мигранти от Тунис на 50км от Марсала (Италия) КЕ / РАЙ
02/03/11 1 без име (±27, мъж) Субсахарска Африка удавен, разложеното тяло се носи във водата край плажа Ла Кариуела, Торемолинос (Испания) СУР / ЦИДРК
in Mar 11 3 без име неизвестен изгорели в колиба в Мелиля (Испания), докато чакат да прекосят към континенталната част ABC / ЦИДРК
in Mar 11 2 без име неизвестен удавени, телата са намерени в напреднал стадий на разлагане Лампедуса (Италия) ЛРб
01/03/11 1 Шамбу Лама (40, мъж) Непал самоубийство, легнал под влак в Гифхорн (Германия) от страх от депортация; живеел от 16 години в Германия, където имал син Крвн / таз / МСвят / вбА
27/02/11 1 без име (±16, момче) Субсахарска Африка удавен при опит да прекоси вълнолома Бензу (Мароко) към Сеута (Испания), тялото е намерено часове по-късно Фаро / КЕ / ДВаско
12/02/11 2 без име (мъже) неизвестен удавени, лодката потъва край Зарзис (Тунис) на път за Италия, 1 тяло е намерено, 1 безследно изчезнало, 10 оцелели ЛЕСП
12/02/11 4 без име (мъже) неизвестен телата са намерени от гранична полиция на носеща се по течението лодка край бреговете на Сфакс (Тунис) ЛРб
12/02/11 4 без име (мъже) неизвестен телата са намерени от гранична полиция на носеща се по течението лодка край бреговете на Сфакс (Тунис) към Италия ЛРб
11/02/11 35 без име Тунис удавени, 5 намерени, 30 безследно изчезнали, гранична полиция на Тунис удря лодката им и я разбива на две МНШ / ББС / ЛЕСП / ЛРб / Льо Монд / НюзАуст /
31/01/11 1 без име (54, мъж) Пакистан отказана молба за убежище; починал, след като скочил от прозорец по време на полицейска проверка на апартамент в Никозия (Кипър) СайпМ
23/01/11 1 без име (мъж) Мали спира дишането му, физическо изтощение след 4-дневно чакане на брега на Гибралтарския проток на лодка от Мароко за Испания Умано
18/01/11 1 Гарач (момче) Тунис удавен, лодка се преобръща край Мелтин (Тунис) при лошо организиран граничен контрол след абдикирането на Бен Али КЕ
17/01/11 2 без име (мъже) Алжир удавени, запалили лодката си и скочили зад борда, за да избегнат гранична проверка в Аннаба (Алжир) на път за Италия КЕ / МигрЕ / ЕУА
16/01/11 33 без име Афганистан безследно изчезнали, обявени за удавени при потъването на кораб край Корфу (Гърция) на път за Италия, 230 оцелели КландестинЕ / КЕ / AФП / Катимер / ДВк / МНШ / 
08/01/11 1 без име (±25, мъж) Африка измръзване до смърт, тялото е намерено край Неа Виса, Еврос (Гърция), в близост до турската граница КландестинЕ / Фронтекс
07/01/11 1 Борка T. (жена) Косово мозъчен кръвоизлив, без възможност да получи медицинско лечение след депортацията си от Германия в Косово ССУ / ЛВ / МНШ / Крвн
06/01/11 2 без име (мъже) неизвестен удавени, телата са намерени в реката Еврос при опит да преминат гръцко-турската граница КЕ / AФП
04/01/11 1 Алта Минг (34, жена) Монголия липса на медицинска помощ, починала при раждане в Рен (Франция); бездомна, съпругът й е изпратен в център за задържане на бежанци в Холандия Рю89
28/12/10 1 без име (33, мъж) Камерун укрит в превозно средство, смазан от товара на камиона, в който се крие, на път от Сеута за Испания ЦИДРК / ЕЛМ
20/12/10 1 без име (±28, мъж) Африка измръзване до смърт, намерен в Неа Виса (Гърция), докато пресича турско-гръцката граница Фронтекс / МНШ
17/12/10 2 без име (мъже) Африка замръзнали до смърт, телата са намерени в Неа Виса (Гърция) близо до турската граница Фронтекс / МНШ
12/12/10 1 Сайду Гадиага (37, мъж) Сенегал астматичен пристъп в участъка Масоти Карабинери, Брешиа (Италия), ненавременно оказана медицинска помощ МНШ / ЛРб / Африка-Нюз
11/12/10 5 без име неизвестен безследно изчезнали, обявени за удавени при потъването на кораб край Кани Кели, Майот (Франция), 31 оцелели инфо / КЕ
07/12/10 2 без име неизвестен удавени, телата са намерени в областта Еврос (Гърция) близо до границата с Турция КландестинЕ / Фронтекс
01/12/10 1 без име (16, момче) Афганистан задушен при укриване в камион във ферибот от Патрас (Гърция) до Анкона (Италия) МигрЕ / КЕ / Киниси / Адриатико
29/11/10 1 Махамаду Марега (38, мъж) Мали починал от електрошок, полицията е използвала елктрошокова палка върху депортирания, за да разтури бой в Коломб (Франция) Е1 / МНШ / PБАИ
27/11/10 1 Сардар Аяри (25, мъж) Афганистан укрит в превозно средство, смазан между два камиона, докато се опитва да се покатери в един от тях в Патрас (Гърция) на път за Италия МигрЕ / Киниси / КЕ
23/11/10 4 без име (мъже) Иран укрити в превозно средство, задушени в багажника на ван край Амфилоксия (Гърция) на път за Италия Е1 / КЕ / ПМСМД / МНШ
22/11/10 2 без име (±20, мъже) Магреб починали от изгаряния и вдишване на дим; огънят, който сами запалили, излиза извън контрол в скуота Сантурци (Испания) ЕП / EлК
16/11/10 1 без име (23, мъж) Сомалия удаве;, лодка, тръгнала от Балканите, потъва; тялото е намерено в Бари (Италия) със заповед за напускане на страната, издадена от Гърция КЕ / ПМСМД
09/11/10 1 Брахим А (54, мъж) Мароко мозъчен кръвоизлив, паднала от 7 метра, докато работел без разрешително, оставен пред вратите на болницата в Сеута (Испания) ЕлДиа / ЛВ / ЦИДРК / ДНавара/ ДиаДН

in Nov 10 6 без име Еритрея пребити до смърт от трафиканти с пръчки в пустинята Синай (Израел), защото са се опитали да избягат от групата ЕСБИ / ЛРб
01/11/10 2 без име (мъже) Еритрея убити от трафиканти в пустинята Синай (Израел), защото са използвали телефоните си да се обадят за помощ ЛРб / ЕСБИ
12/10/10 1 Джими Мубенга (46, мъж) Ангола задушен, охраната му противодейства по време на депортация в самолет на летище Хийтроу (Великобритания) ГрдЪн / НРА / ИНДВБ / Демотих / ББС / Рю89 / 
07/10/10 1 без име (мъж) Алжир укрит в превозно средство; удавил се, докато плува от кораба към брега на плажа Пинедо, Валенсия (Испания) Провнц
02/10/10 5 без име (18-36, мъже) Алжир безследно изчезнали, обявени за удавени; пътували с 30 оцелели, които са спасени в близост до бреговете на Мостаганем (Алжир) КЕ / Swiss.ch
21/09/10 1 без име (22, мъж) Еритрея укрит в превозно средство, пътувал от Грузия; бързо скочил от камион край Фогия (Италия) и паднал на главата си МигрЕ / КЕ / ФАЙ
13/09/10 1 Андоин Басумга (41, мъж) Конго получил инфаркт; диабетик, търсещ убежище в Никозия (Кипър), хранил се много лошо, когато държавната помощ е спряна КИСА / СайпМ
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08/09/10 24 без име Магреб безследно изчезнали, обявени за удавени по пътя от Ел Буни (Алжир) към Сардиния (Италия) с лодка КЕ
08/09/10 19 без име Магреб безследно изчезнали, обявени за удавени по пътя от Сераиди, Аннаба (Алжир) до Сардиния (Италия) с лодка КЕ

in Sep 10 3 без име Субсахарска Африка телата са хвърлени зад борда от лодка с 34 други, намерени в Алборанско море (Испания) Умано
in Sep 10 1 Незам Азими (60, мъж) Афганистан убит, насилствено върнат в Кабул през 2006 след отказ на молба за убежище в Холандия, убит от талибаните МНШ / Телеграаф
31/08/10 2 без име Магреб телата са открити от испанската полиция на плажа Сеута (Испания) в напреднал стадий на разлагане СУР
28/08/10 2 без име неизвестен намерени около бреговата ивица на Сеута (Испания), предполага се, че са паднали зад борда на лодки преди месеци МЕК
27/08/10 37 без име неизвестен/Кот д’Ивоар/

Мали
обявени за безследно изчезнали, лодка от Мароко за Испания с 37 души е в неизвестност МЕК

25/08/10 1 без име (непълнолетен) Афганистан тялото е намерено от полицията на йонийската брегова ивица, Калабрия (Италия); твърди се, че смъртта е настъпила при евакуация на лодката НАН / Газетино
15/08/10 3 без име Камерун умрели от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още 9 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
15/08/10 3 без име Мали умрели от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още 9 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
15/08/10 2 без име Кот д’Ивоар умрели от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още 10 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
15/08/10 2 без име Сенегал умрели от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още 10 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
15/08/10 1 без име Гамбия умрял от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още11 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
15/08/10 1 без име Гвинея умрял от жажда в алжирската пустиня близо до Таманрасет при опит да стигнат до Европа с още 11 души AФП / ФокусН / Олуест Африка
12/08/10 1 без име (55, мъж) Алжир удавен, тялото е намерено с хеликоптерна спасителна акция на 24км от Табарка, Аликанте (Испания) Провнц / Дея / ДНавара/ ЛРаз / ЕлДиа
11/08/10 8 без име неизвестен удавени, 6 безследно изчезнали и 2 намерени от брегова охрана край Табарка, Аликанте (Испания), пътували от Алжир ЛеТомА / МигрЕ
11/08/10 2 без име (мъже) Субсахарска Африка удавени, телата са намерени в Ла Линеа де ла Консепсион (Испания) край Гибралтарския проход ЕФЕ / СУР
11/08/10 1 без име (мъж) Субсахарска Африка удавен, следи от удар по главата, тялото е намерено близо до плажа Левенте (Испания) ЕФЕ
07/08/10 1 без име неизвестен удавен по време на корабокрушение в прохода на Ибиса, тялото е намерено на 5км от Алтеа, Аликанте (Испания) Провнц / ЕП / МНШ / Раунд
07/08/10 1 без име неизвестен удавен по време на корабокрушение в прохода на Ибиса, тялото е намерено на плажа Сан Хуан (Испания) Провнц / ЕП / Раунд
in Aug 10 1 без име неизвестен удавен по време на корабокрушение в прохода на Ибиса, тялото е намерено от рибари в Калп, Аликанте (Испания) ЕП / Провнц / Раунд
28/07/10 2 без име неизвестен удавени по време на корабокрушение в прохода на Ибиса, телата са намерени около брега на Хавеа (Испания) ЕП / Провнц / ДВаско / Раунд
25/07/10 1 Осман Расул (27, мъж) Ирак самоубийство, скочил от балкон в Нотингам (Великобритания), не успял да намери адвокат за молбата си за убежище ГрдЪн / ББС / ИРВ / ТеНот / ХъффП / БГНот /
16/07/10 1 без име (3-месечен ембрион) Грузия майка загубва плода след поставянето й в център за задържане на имигранти анонимен източник
11/07/10 3 без име (жени) Субсахарска Африка телата са намерени в разрушена лодка, спасена край бреговете на Мотрил, Гранада (Испания) с 25 оцелели ДиаДН / ДНавара/ ABC / СУР / Публико
11/07/10 2 без име(бебета) Субсахарска Африка телата са намерени в разрушена лодка, спасена край бреговете на Мотрил, Гранада (Испания) с 25 оцелели ДиаДН / ДНавара/ ABC / СУР / Публико
11/07/10 1 без име (ембрион) Субсахарска Африка тялото на майката е намерено в разрушена лодка, спасена край бреговете на Мотрил, Гранада (Испания) ДиаДН / ДНавара/ ABC / СУР / Публико
in Jul 10 1 без име (20, мъж) Афганистан тялото е намерено на йонийския бряг, Калабрия (Италия) в края на юли, починал при евакуиране на лодка НАН / Газетино
in Jul 10 1 без име (14, момче) Афганистан в неизвестност на йонийския бряг, Калабрия (Италия), в края на юли; пътувал с лодка НАН / Газетино
01/07/10 1 Дембо Фофана (28, мъж Гвинея удавил се в реката Сена (Франция) след бягство от полицейска проверка, без документи PБАИ
27/06/10 1 Захара Баре (42, жена) Сомалия бременна, търсеща убежище в бежански център в Леерсум (Холандия), на която е била отказана спешна медицинска помощ АПП / Доорбраак / СунаТ / ИРВ
27/06/10 1 без име (ембрион) неизвестен майката е починала при неоказана спешна медицинска помощ в центъра за хора, търсещи убежище, в Леерсум (Холандия) АПП / Доорбраак / СунаТ
25/06/10 2 без име (жени) неизвестен удавени, лодка се преобръща при прекосяване на реката Еврос на турско-гръцката граница, телата са намерени в Орестиада (Гърция) ТаймсМ / МигрЕ / AФП
25/06/10 1 без име (25, мъж) неизвестен убит от друг човек, също търсещ убежище, в апартамент на Съвета по миграцията в Алвеста (Швеция) ВКООНБ / БД
08/06/10 1 без име Африка удавен по пътя от Турция до Гърция по реката Еврос (Гърция) МНШ
03/06/10 1 без име (мъж) Кот д’Ивоар неизвестни причини за смъртта, имал психически отклонения, но не е преглеждан в центъра за хора, търсещи убежище в Шарлроа (Белгия) МНШ / ИФГПЧ / ИРВ
02/06/10 1 Славик С. (58, мъж) Армения самоубийство, обесил се с кабел на чайник, докато изчаквал депортация в затвор в Лангенхаген (Германия) 762 / ИРВ
in Jun 10 6 без име (мъже) неизвестен удавени, лодката се преобръща при прекосяване на реката Еврос от Турция към Гърция, телата са намерени в Орестиада (Гърция) ТаймсМ / МигрЕ / AФП
in Jun 10 2 без име (жени) неизвестен удавени, лодката се преобръща при прекосяване на реката Еврос от Турция към Гърция, телата са намерени в Орестиада (Гърция) ТаймсМ / МигрЕ / AФП
in Jun 10 3 без име неизвестен безследно изчезнали, обявени за удавени, лодката се преобръща при прекосяване на реката Еврос от Турция към Гърция ТаймсМ / МигрЕ / AФП
in Jun 10 5 без име неизвестен удавени, лодката се преобръща при прекосяване на реката Еврос (Турция) на път за Гърция ТаймсМ / МигрЕ
30/05/10 20 без име Чад/Египет/Нигерия екзекутирани на път за Европа в Триполи и Бенгази (Либия) за предполагаеми криминални прояви ЛРб
13/05/10 1 Мохамед Абагуй (мъж) Мароко самоубийство, обесил се с чаршаф, докато депортация от център за задържане на чужденци в Барселона (Испания) СДиректа / FАИV / ЕП / ПерКат / ИРВ
03/05/10 1 Абдулайе (23, мъж) Кот д’Ивоар укрит в превозно средство, висял под камион; имал разрешително да пътува от Сеута до Малага (Испания), но не успял МНШ / ЦИДРК / СУР
02/05/10 1 Алан Расул Ахмед (мъж) Ирак самоубийство, търсещ убежище се обесва в Ливърпул (Великобритания), тъй като е тъгувал за дома и се чувствал в безтегловност ИРВ

in May 10 1 без име (34, мъж) Магреб депортиран от Холандия без семейството си, починал при опит да влезе отново в Европа с лодка до Самос (Гърция) ДВк
18/04/10 1 без име (±25, мъж) Алжир удавил се, плувайки към града; тялото изплува на плажа Чорийо, Сеута (Испания) Провнц / СУР / Кан7
18/04/10 4 без име неизвестен удавени, телата са намерени край река Еврос близо до Едирне (Турция), лодката се преобръща, 7 оцелели ПМСМД / ВКООНБ
16/04/10 1 Йени П. (34, жена) Indonesia самоубийство, обесва се в депортационен център в Хамбург (Германия) МСвят / Крвн / ИРВ / ФР-Х
15/04/10 1 Елуид Нгули Ньензе (40, мъж) Кения умира след отказ на медицинска помощ от служителите в центъра за задържане на бежанци Оукингтън (Великобритания) ГрдЪн / индимедия / МорнСтар / ИРВ
13/04/10 11 без име (възрастни) Алжир обявени за удавени, лодката от Алжир потъва около бреговете на Алмерия (Испания), 3 оцелели ПУБп / СУР / Провнц / Кан7 / Нерджа / ЦИДРК / 
11/04/10 1 Рамахдин (16, момче) Афганистан укрит в превозно средство, пада под колелата на камион, докато той се качва на плавателен съд от Дънкърк (Франция) за Велокобритания ПМСМД / ИРВ
10/04/10 1 без име (27, мъж) Шри Ланка наръган от съквартирант във Венеция (Италия), завиждал му за разрешителното за постоянно жителство и разрешително за работа ЛаНВенеция
07/04/10 1 без име (30, мъж) Афганистан наръган при свада на опашка в закусвалня в центъра за хора, търсещи убежище Сандхолм (Дания), възникнала заради препълненост КП / ИРВ / МНШ
02/04/10 1 без име (30, мъж) Chechnia наръган с нож от човек, търсещ убежище, в нетрезво състояние в център в Моствийртел (Австрия) ДерСтанд / ЗалцНах
in Apr 10 1 без име неизвестен (minor) самоубийство, депресия след отказ на убежище и липса на медицински грижи ВКООНБ 
30/03/10 7 без име неизвестен удавени, лодка се преобръща на 6 километра от Кафр ел-Шейк, Египет, по пътя за Италия, 38 оцелели Льо Монд / MПЕ / КЕ / Катимер
28/03/10 1 без име (15, момче) Афганистан търсещ убежище, убит при експлозия на бомба в Атина (Гърция), докато търси храна в кофите за боклук ИРВ / МНШ
21/03/10 3 без име Сомалия телата за хвърлени зад борда по пътя за Сицилия (Италия); 20 оцелели, спасени от гранична полиция ЛРб / КЕ
17/03/10 1 Джоузеф Ндукаку (29, мъж) Нигерия починал по време на депортация на летището в Цюрих (Швейцария), физическа слабост заради гладна стачка, полицията използва сила при огранича-

ването на свободата му
AднК / Swiss.ch / ББС / ВКООНБ / АОО (Г) / 

10/03/10 1 Госпожа Г. (жена) неизвестен рядка мозъчна инфекция, без достъп до медицинска помощ и социални правомощия след одобрение на молбата за получаване на убежище ГрдЪн
08/03/10 1 Е. Г. (бебе, момче) неизвестен починал от глад 2 дни след майка си, семейството няма социални помощи след получаването на убежище във Великобритания ГрдЪн
07/03/10 1 Давид Мардиани (17, мъж) Грузия самоубийство, търсещ убежище, обесил се в депортационен център в Хамбург (Германия) след гладна стачка ССУ / МигрЕ / Кавказиън / ДШ / МСвят / таз / AН / 
07/03/10 1 Серж Серик (мъж) Русия самоубийство, скочил със семейството си от апартамент на 15 етаж в Глазгоу (Велокобритания), молбата за убежище е била отхвърлена ГрдЪн / ИРВ / МигрЕ / ИХТ / МНШ / ТИнд
07/03/10 1 Татяна Серик (жена) Русия самоубийство, скочила със семейството си от апартамент на 15 етаж в Глазгоу (Велокобритания), молбата за убежище е била отхвърлена ГрдЪн / ИРВ / ИХТ / МНШ / МигрЕ / ТИнд
07/03/10 1 Стефан Серик (19, мъж) Русия самоубийство, скочил със семейството си от апартамент на 15 етаж в Глазгоу (Велокобритания), молбата за убежище е била отхвърлена ГрдЪн / ИРВ / МНШ / Хералд / МигрЕ / ТИнд
03/03/10 1 без име (13 месеца, момиче) Нигерия отказано болнично лечение в Чернуско сул Навильо (Италия) заради ново дискриминационно законодателство ГМСКЧП
11/02/10 6 без име (мъже) неизвестен обявени за удавени, лодката се преобръща край брега на Самос (Гърция) на път за Великобритания от Турция Катимер / КЕ / AП / МигрЕ / ЕСБИ
11/02/10 1 без име (жена) неизвестен обявена за удавена, лодката се преобръща край брега на Самос (Гърция) на път за Великобритания от Турция Катимер / КЕ / AП / МигрЕ / ЕСБИ
11/02/10 1 без име (момиче) неизвестен обявена за удавена, лодката се преобръща край брега на Самос (Гърция) на път за Великобритания от Турция Катимер / КЕ / AП / МигрЕ / ЕСБИ
11/02/10 8 без име неизвестен обявени за безследно изчезнали, лодката се преобръща край брега на Самос (Гърция) на път за Великобритания от Турция Катимер / КЕ / AП / МигрЕ / ЕСБИ
16/01/10 1 M. Ел Абуби (25, мъж) Северна Африка самоубийство, изпуснал бутилка с газ за готвене в килията си в затвора Сан Виторе, Милано (Италия) ЛРб / ИРВ
10/01/10 2 без име неизвестен удавени, предполага се, че лодката се е преобърнала 6 дни по-рано, пътували от Турция към Гърция ZamAН / ЦБГ
04/01/10 1 M. Яхия Табаби (31, мъж) Тунис търсещ убежище, починал в център за задържане на бежанци във Вотем (Белгия) заради липса на медицинско лечение МигрЕ / ИРВ / СтУ
04/01/10 19 без име неизвестен удавени, лодка се преобръща по пътя от Турция към Гърция ЦБГ
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in Jan 10 1 Вадим С. (±21, мъж) Латвия самоубийство, скочил пред влак в Хамбург (Германия), след като разбрал, че ще бъде депортиран ДШ
in 2010 5 без име неизвестен удавени, корабокрушение с 36 оцелели, телата са намерени по бреговете на Валенсия (Испания) ЛВ
in 2010 13 без име неизвестен удавени, лодката потъва край бреговата ивица на Андалусия (Испания), 10 намерени тела, 3 безследно изчезнали ЛВ
in 2010 2 без име (бебета) неизвестен обявени за удавени, безследно изчезнали, лодката потъва край бреговата ивица на Андалусия (Испания) ЛВ

31/12/09 14 без име Азия обявени за удавени по пътя от Турция, лодката се разбива до бреговете на Александруполи (Гърция) КЕ / МигрЕ / AП / Фигаро / КДС / НАН / Унита / 
31/12/09 7 без име (жени) Азия обявени за удавени по пътя от Турция, лодката се разбива до бреговете на Александруполи (Гърция) КЕ / МигрЕ / AП / Фигаро / КДС / НАН / Унита / 
31/12/09 1 без име (2, бебе) Азия обявени за удавени по пътя от Турция, лодката се разбива до бреговете на Александруполи (Гърция) КЕ / МигрЕ / AП / Фигаро / КДС / НАН / Унита / 
25/12/09 1 Карлос (34, жена) Бразилия самоубийство, транссексуална жена се обесва в център за задържане на бежанци в Милано (Италия) ГМСКЧП / ЛРб / МигрЕ
15/12/09 1 Майуяд (15, момче) Афганистан укрит в превозно средство, починал при пресичане на магистрала близо до Кале (Франция), опитвайки се да стигне Великобритания, ЦБГ / КЕ
12/12/09 2 без име неизвестен обявени за удавени, лодката потъва около остров Лерос (Гърция), 25 спасени от каменистия остров ЦБГ / ТодЗам
09/12/09 1 без име (мъж) Африка укрит в превозно средство, починал от измръзване в камион от Танжер (Мароко) до Марсилия (Франция) AП / КЕ

in Dec 09 1 без име неизвестен удавен, намерен около Александруполи (Гърция), когато лодката се разбива Катимер
24/11/09 1 Ибрахим M.Б. (35, мъж) Сенегал убит от работодателя си във Верчели (Италия), който не искал да му плати заплатата за три месеца КДС
24/11/09 23 без име Коморски острови обявени за удавени, лодката потъва между Майот (Франция) и Коморските острови Публико / AФП / МУМф
20/11/09 1 без име (30, мъж) Боливия починал след репатриране след 26 дни, прекарани в център за задържане на бежанци в Малага (Испания) СУР
18/11/09 1 без име (мъж) Субсахарска Африка обявен за удавен, паднал от дървена лодка в морето край бреговете на Тарифа (Испания) ЕП / КЕ
12/11/09 1 Джианпинг Лиу (35, жена) Китай самоубийство, скочила от мост край Хийтроу (Великобритания), след като полицията я е разпитвала за статута на жителството й ИРВ / Газет
06/11/09 6 без име (1 м.; 1 ж.; 3 д.; 1 бебе) Афганистан удавени, 5 починали, 1 безследно изчезнал, препълнена лодка потъва във водите на Бодрум (Турция) КЕ / НАН / Льо Монд / ЦБГ
06/11/09 1 Абделкадер Х. (19, мъж) Алжир самоубийство, скочил в река в Билбао (Испания), за да избяга от полицаи, които го заподозрели, че е крадец ЕП
01/11/09 1 без име (млад мъж) неизвестен укрит в превозно средство, намерен задушен в каросерията на камион, навлизащ в тунела на Ламанша от Франция към Германия КЕ / МейлОН / ИРВ

in Nov 09 1 без име (±30, мъж) Сомалия свински грип, починал по време на престой в център за хора, търсещи убежище в Норвегия, не е положена медицинска грижа ВКООНБ / ИРВ
30/10/09 1 Мохамед Икбал Сафи (18, мъж) Афганистан скочил в река Темза (Великобритания), след като полицията го подлага на разпит в арест относно имиграционни нарушения ИРВ
30/10/09 1 без име (25, мъж) Индия укрит в превозно средство, задушен в камион близо до Кале при опит да стигне до Великобритания Либерасион 
29/10/09 3 без име Алжир телата са намерени на лодка, носеща се югоизточно от Картаген по южната брегова ивица на Испания ЕКСПА / Сарда / ЗемВремена / ЕП / ПУБп / 
27/10/09 9 без име (±30, 1 м.; 3 ж.; 5 деца) Афганистан удавени, след като дървена лодка от Турция се разбива в скалите на остров Митилини (Гърция) ЛРб / тдн / Фигаро / КДС / МигрЕ / НАН / ГАРА.net / 
27/10/09 1 без име неизвестен намерен на лодка, ескортирана до Сицилия; Италия и Малта отказват да ги приемат на своя територия в продължение на 3 дни ЛРб / Кан7 / ПМСМД / ЦБГ
15/10/09 16 без име (1 жена; 1 дете) Косово удавени, 11 починали, 5 безследно изчезнали, лодката се преобърнала при прекосяване на сърбо-хърватската граница по река Тича ПМСМД / УНМИК / ЦБГ
12/10/09 7 без име (4 жени; 3 деца) неизвестен удавени, лодката потънала край Кани-Кели, южен Мейот, на път за Коморските острови ИРВ
10/10/09 1 Мохамад Атиф Камран (25, m) Пакистан бит, довлечен в полицейски участък в Никая (Гърция) и измъчван до смърт ИРВ
06/10/09 7 без име Египет/Сомалия удавени, 4 починали, 3 безследно изчезнали при опит да доплуват от лодката до брега на Джела (Италия) ПМСМД / ГМСКЧП / ЦБГ
06/10/09 1 Хасун Албаадж (мъж) Сирия липса на медицински грижи, починал в център за задържане на бежанци в Бусманци (България), където е бил задържан 3 години ИРВ
19/09/09 28 без име (7 жени; 1 мъж) Субсахарска Африка удавени, 8 намерени, 20 безследно изчезнали, малка лодка потъва край ивицата на Мароко близо до остров Перехил (Испания) AФП / ЕП / ДВаско / ЛРазon / ЕЛМ / EлК /
14/09/09 1 Гагандиип Синг K. (32, мъж) Индия самоубийство, починал от инфаркт след едномесечна гладна стачка в затвор във Виена (Австрия) ДерСтанд / ФРО / ВКИМБП / КСПУЧ / ЕРотерП
10/09/09 1 Хасан Рахими (момче) Афганистан самоубийство, непридружен непълнолетен, обесил се в Лондон (Великобритания), страх от изгонване ИРВ
29/08/09 1 без име Магреб неизяснени обстоятелства на смъртта, починал при пътуване с лодка, намерен в Гранадия, остров Тенерифе (Испания) ДиаДН / ЕлДиа / ABC / Вердад / ДНГ / Дея / 
28/08/09 1 без име (жена) Африка удавила се по време на спасителна операция край бреговете на Бирзебугия (Малта) по пътя от Африка ГАРА / ЦИДРК / ЦБГ
25/08/09 1 Махмун O (26, мъж) Ирак самоубийство, търсещ убежище, намерен обесен в затворническа клетка в Нюрембург (Германия) 4 дни по-рано ИРВ
24/08/09 1 Госпожа T. (32, жена) Ливан самоубийство, семейството й е преместено в лагер за хора, търсещи убежище в Митвайда (Германия) БАИ
20/08/09 72 без име (55 мъж; 17 жена) Еритрея телата за хвърлени зад борда след 23 дни пътуване от Либия до Лампедуса (Италия) ЛРб / КДС / GE / КЕ / ЦИДРК / ЕП / AФП / ГАРА / 
17/08/09 27 без име (1 мъж) Субсахарска Африка удавени, 7 намерени, 20 безследно изчезнали, 10 оцелели, корабокрушение близо до плажа Трафалгар в южна Испания ЛатинАХТрибюн
16/08/09 1 Джасрадж С. Катария (23 месеца) Афганистан паднал от прозорец на третия етаж на неподходящо жилищно пространство, предоставено от фирма-изпълнител за великобританската гранична служба ИРВ
12/08/09 2 без име Турция удавени, моторна лодка потъва край брега на остров Кос (Гърция) по пътя от Турция КЕ / ПМСМД / ЦИДЕ / ЦБГ
10/08/09 20 без име Сомалия убити, полицията открива огън по време на опита им за бягство от център за задържане на бежанци в Бенгази (Либия) КЕ / ГнА
09/08/09 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, тялото е намерено в участъка Бриндиси-Лече (Италия), хвърлено върху камион със 17 оцелели КДС / ЦБГ
09/08/09 12 без име Сомалия безследно изчезнали след кръвопролитие, организирано от полицията в Бенгази (Либия), в център за задържане на бежанци по пътя Либия-Италия КЕ / ДьованиЕ
09/08/09 6 без име Сомалия убити от полицията в Бенгази (Либия) при опит за бягство от център за задържане на бежанци КЕ / ДьованиЕ
09/08/09 1 Хевал Хусейн Исмаил (28, мъж) Кюрдистан самоубийство, отхвърлена молба за убежище, обесил се в парк Саут Шийлдс (Великобритания) ШийлдсГ / ИРВ
08/08/09 12 без име неизвестен 1 починал, 11 безследно изчезнали, лодката се удря с плавателен съд на алжирската полиция при пристанище Аннаба (Алжир) ББС / МигрЕ / ЦБГ
06/08/09 1 Ф.A. (27, жена) Мароко самоубийство, хвърля се в река Брембо в Бергамо (Италия) от страх, че ще бъде депортирана ЛРб / ИРВ
03/08/09 12 без име (1 мъж) Алжир удавени, 1 починал, 11 безследно изчезнали, дървена лодка се преобръща на 10км от Кабо де Палос (Испания) ЕП / Вердад / ЕЛМ / ЛРаз / ЦИДРК
27/07/09 1 Ариван Осман Асис (20, мъж) Ирак пребит до смърт от гранична полиция при опит да се качи на превоз за Италия, починал в болница в Гърция AФП
27/07/09 1 без име неизвестен обявен за удавен, части от тялото са намерени по плажа Ла Фонтанийа на остров Марбея (Испания) КЕ / СУР
25/07/09 1 Луис Белтран Лароса (56, мъж) Уругвай починал от инфаркт в Тенерифе (Испания), работодателят не извикал медицинска помощ, защото Луис пребивавал там незаконно Кан7 / ГнГ / ЕлДиа / Публико
14/07/09 1 без име Субсахарска Африка починал в болница в Ел Иеро, Канарските острови (Испания), след като лодката пристига в пристанище Ла Естака Вердад / ДНавара
14/07/09 1 Азад Хайиi (28, мъж) Кюрдистан предумишлено убийство, пребит от неонацисти, докато се прибирал в центъра за хора, поискали убежище, в Мьохлау (Германия) през нощта таз
12/07/09 2 без име Субсахарска Африка 1 починал по време на пътуването, 1 починал в болницата Ел Иеро от дехидратация Публико / ЕП / ДиаДН / ГнГ / ГАРА / Вердад / 
01/07/09 1 без име (мъж) Субсахарска Африка удавен, тялото е намерено на 90км южно от Кабо де Гата в Алмерия (Испания) от либерийски кораб ПМСМД
29/06/09 9 без име (3 жени; 5 мъже; 1 дете) Магреб удавени, дървена лодка се разбива в скалите при Барбате (Испания), трафикантите са осъдени на затвор за убийство ПМСМД / СУР / Публико / ЕП / ЕЛМ / Вердад / 
23/06/09 1 Амир Рохол (19, момче) Афганистан укрит в превозно средство, паднал от камиона, в който се криел, починал в болница 3 часа по-късно в Анкона (Италия) ПМСМД / ЛРб / MПЕ / ЦБГ
19/06/09 1 без име (20, мъж) Еквадор самоубийство в килия в Барселона (Испания), обесва се на собствената си риза, арестуван заради нелегален статут ЕП / АВУЙ / ЦИДРК
17/06/09 2 без име (мъже) Алжир 1 удавен, 1 безследно изчезнал след корабокрушение в бурни води на 70км южно от Картаген (Испания) ЛВ / Вердад / ПМСМД / ЦБГ
04/06/09 25 без име (мъже; жени; 8 бебета) Субсахарска Африка/

Мароко
в неизвестност, след като лодката потъва на 20км от Тарифа, Кадис (Испания) по пътя от Танжер ABC / ЦИДРК / ЕП / ЕЛМ / ЛВ / ЕФЕ / ДНавара / 

03/06/09 34 без име Коморски острови обявени за удавени, лодката се удря в скали между Анжуан (Коморските острови) и Майот (Франция) MaЛаНСgo
03/06/09 1 M’манга Суле Коморски острови удавен, лодката се удря в скали между Анжуан (Коморските острови) и Майот (Франция) MaЛаНСgo
03/06/09 1 Атики Коморски острови удавен, лодката се удря в скали между Анжуан (Коморските острови) и Майот (Франция) MaЛаНСgo
in Jun 09 1 без име (16, момче) неизвестен самоубийство, молбата му за убежище е отхвърлена, докато е отседнал в жилища за хора, търсещи убежище във Вармланд (Швеция) ИРВ
27/05/09 1 Мир Абас Сафари (36, мъж) Афганистан самоубийство след прекарани 67 дни в център за задържане на бежанци в Гавле (Швеция) от страх да не бъде депортиран ИРВ / УПП / НюзД
19/05/09 1 Джонатан Сизалина (20, мъж) Еквадор обявено за самоубийство, използвал тениска, но се предполага, че надзирателите в центъра за задържане на бежанци в Барселона са го биели СДиректа / FАИV
19/05/09 1 без име (мъж) Виетнам нещастен случай по пътя, опитал се да скочи върху движещ се камион на магистрала в Тетенгем (Франция) към Белгия VoixDuNord
07/05/09 1 без име (49, жена) Тунис самоубийство в център за задържане на бежанци в Понте Галера, Рим (Италия) ИЛМЕС / ИРВ

in May 09 2 без име Сомалия удавени при пътуване от Турция до Гърция по река Еврос (Гърция) МНШ
in May 09 1 без име Тунис удавен при пътуване от Турция до Гърция по река Еврос (Гърция) МНШ
30/04/09 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал в болница в Тарифа (Испания), след като испанските власти блокират лодката от Танжер (Мароко) ЕФЕ / ЦБГ
23/04/09 35 без име (26 мъже; 9 жени) Африка удавени, телата са намерени след останките от кораба на 250км източно от Аден (Йемен) по пътя от Сомалия ЦИДРК / Кан7 / ЕФЕ / ВКООНБ / ЛРб / ГАРА
23/04/09 20 без име Африка в неизвестност след корабокрушение, 250км източно от Аден (Йемен), идва от Сомалия, 165 оцелели ЦИДРК / Кан7 / ЕФЕ / ВКООНБ / ЛРб / ГАРА
23/04/09 2 без име неизвестен обявени за починали от хипотермия, намерени от испанските власти в Гибралтарския проток (Испания) ЦИДРК / ЕФЕ / ДНавара/ ПМСМД / Еннахар / ЦБГ
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18/04/09 1 без име Субсахарска Африка тялото е намерено от мавританската полиция върху лодка край Нуадибу на път за Канарските острови (Испания) ЦИДРК / ЕФЕ / ЕлДиа / ДНавара
16/04/09 1 Есат Екос (19, бременна жена) Нигерия починала по време на спасителна операция, лодката чакала 4 дни, преди да получи разрешение да достигне италианския бряг ЦИДРК / ТаймсМ / ДНавара/ Вердад / ЛРб /
16/04/09 1 без име (ембрион) Нигерия починала по време на спасителна операция, лодката чакала 4 дни, преди да получи разрешение да достигне италианския бряг ЦИДРК / ТаймсМ / ДНавара/ Вердад / ЛРб / 
05/04/09 1 без име (26, мъж) Афганистан намушкан след свада на площад Вилмен, Париж (Франция), където живеел като търсещ убежище Рой / AФП
03/04/09 2 без име (1 мъж; 1 жена) Африка телата са намерени в лодка, за която се предполага, че е тръгнала от Либия, на 60км от южния бряг на Лампедуса (Италия) НАН / ЦБГ
01/04/09 300 без име Алжир/ Сомалия/ Нигерия/ 

Еритрея
удавени, предполага се, че 3 лодки са се преобърнали по пътя от Либия до, вероятно, Италия ДВк / MET

29/03/09 300 без име (69 жени; 2 деца) Сомалия/Мароко/Сирия/
Нигерия/Еритрея/Алжир/
Тунис

удавени, 21 намерени тела, 3 лодки потънали поради бурните води на 30км от Либия на път за Италия ABC / ЦИДРК / Дея / ДНавара / ДНГ / ААЧП /

29/03/09 500 без име Сомалия/Мароко/Сирия/
Нигерия/Еритрея/Алжир/
Тунис

безследно изчезнали, след като 3 лодки потънали поради бурните води на 30км от Либия на път за Италия ABC / ЦИДРК / Дея / ДНавара / ДНГ / ААЧП / 

29/03/09 1 без име (20, мъж) Ирак укрит в превозно средство под български камион, за който се е държал, за да премине границата на пристанище Анкона (Италия) КДС / ЦБГ
26/03/09 1 без име (20, мъж) Ирак търсещ убежище, сгазен от камион на пристанище във Венеция (Италия), предполага се, че опитвал да избегне проверка на документите КДС / НАН / AднК / ЦБГ
23/03/09 1 Мазир (24, мъж) неизвестен намерен в канала Вотаникос край Бюрото за бежанци без документи в Атина (Гърция), останал в кома 3 месеца НРА / ИРВ
22/03/09 2 без име Магреб безследно изчезнали при трансфера им от тяхната лодка близо до Кабо де Гата (Испания) с испанските гранични служби ЦИДРК / ЕФЕ / ПУБп / ЦБГ
19/03/09 67 без име Африка 17 тела, 50 безследно изчезнали след корабокрушение до Сфакс (Тунис) на път от Либия до Италия ЛСИ / КЕ / НАН / Aш / AФП / ЛСУ / ЦБГ
19/03/09 1 Сала Судами (42, мъж) Алжир предполага се, че е пребит в центъра за задържане на бежанци Понте Галиера, Рим (Италия) след отказ от медицинско лечение CA21A / ЕУА
17/03/09 1 без име (млад мъж) Субсахарска Африка тялото изплува на плажа Линеа де ла Консепсион, Кадис (Испания) ЦИДРК / ДНА / СУР / ПУБп / ЕФЕ / ЕЛМ / ЦБГ
16/03/09 11 без име (7 мъже; 4 жени) Нигерия починали от жажда в пустинята на Либия и Нигер в опит да достигнат Италия, изоставени там от либийските власти ЦБГ / ЛРб
06/03/09 1 без име (±20, мъж) Африка оплел се в бодлива тел при опит да прескочи гранична ограда между Мароко и Сеута (Испания) Рой / ЦБГ
in Mar 09 14 без име (1 бременна жена) Нигерия, Африка починала при раждане с още 13 души,в пустинята Оран, след като са се загубили, горивото и водата са им свършили КЕ / НАН / НТ / Одили
21/02/09 1 без име Африка починал при опит за акостиране близо до Монтрил (Испания), 34 мигранти са оцелели ЦБГ / Рой
15/02/09 2 без име (жена; бременна жена) Магреб удавени при сблъсък на лодката със скала, потъва на 20 метра от брега на Лансароте (Испания) Кан7 / ABC / Публико / ЕЛМ / 
15/02/09 1 без име (8 месеца, ембрион) Магреб удавен при сблъсък на лодката със скала, потъва на 20 метра от брега на Лансароте (Испания) Кан7 / ABC / Публико / ЕЛМ / 
15/02/09 19 без име (15 момчета; 4 момичета) Магреб удавени при сблъсък на лодката със скала, потъва на 20 метра от брега на Лансароте (Испания) Кан7 / ABC / Публико / ЕЛМ / 
15/02/09 4 без име (мъже) Магреб удавени при сблъсък на лодката със скала, потъва на 20 метра от брега на Лансароте (Испания) Кан7 / ABC / Публико / ЕЛМ /
15/02/09 1 без име Магреб безследно изчезнал при сблъсък на лодката със скала, потъва на 20 метра от брега на Лансароте (Испания) Кан7 / ABC / Публико / ЕЛМ / 
02/02/09 3 без име (мъже) Гамбия предполагаема дехидратация, починали след 4 дни без храна и вода в лодка близо до Канарските острови (Испания) ABC / ЕП / ЦИДРК / ЕЛМ / 
in Feb 09 1 без име (мъж) Африка тялото е намерено в лодка, носена от течението 2 дни край бреговете на Мотрил (Испания) с 34 оцелели AФП / МАГ
31/01/09 1 без име (жена) Субсахарска Африка тялото е намерено от мароканските военни в лодка близо до брега при Ал Хосейма (Мароко) Кан7 / ЦИДРК 
29/01/09 8 без име Тунис удавени, корабокрушение в бурни води в залива Туниси (Тунис) НАН
28/01/09 5 без име неизвестен телата изплуват при бреговата ивица на Бодрум (Турция) AФП / Рой / ЦБГ
22/01/09 1 Виведе (19, жена) Нигерия починала от изгаряния и атмосферните условия по време на пътуване с лодка от Африка до Лампедуса (Италия) ЛРб / АНИИ
21/01/09 1 без име (мъж) Африка тялото е намерено в лодка с 53 оцелели на плажа Кала Писана, Лампедуса (Италия) ЛРб / MПЕ / AднК / НАН / ЦБГ
21/01/09 8 без име Либия обявен за измръзнал до смърт при пътуване по вода от Либия до Лампедуса (Италия) ЛРб / КДС
19/01/09 30 без име (±25) Тунис безследно изчезнали при преобръщане на лодка с 35 души близо до бреговата ивица на Тунис на път за Италия ЛРб / КЕ / ЛПК / ПМСМД / ААЧП / КДС / ЕАЗПЧ /
19/01/09 1 без име (48, мъж) Шри Ланка измръзнал до смърт, намерен под галерия Виторио Емануел в Месина (Италия) НАН
14/01/09 4 без име (±25) Алжир обявени за безследно изчезнали, след като лодката се преобръща поради проблеми с двигателя след тръгване от Кристел (Алжир) ЕжнО / КЕ
13/01/09 1 без име (18 месеца, дете) неизвестен удавен при остров Сирос (Гърция) след преобръщане на лодка с 19 мигранти КЕ / Катимер / ЦБГ
10/01/09 4 без име (жени) Сенегал удавени, прехвърлят се в кану, след като се отказват от пътуване с лодка до Испания, преобръщат се до брега на Сенегал ЦБГ / КЕ
09/01/09 1 без име (мъж) неизвестен сгазен от камион, за който се е държал, за да мине границата при пристанище Анкона (Италия) AднК
07/01/09 1 без име (30, мъж) Афганистан намушкан при свада между мигранти, опитващи се да се качат на камион от Кале (Франция) за Великобритания ТелеГ / МейлОН / Истнд / ПМСМД / Конгоo / Хааба
03/01/09 1 Хусейн Захидул (24, мъж) Бангладеш неизяснени обстоятелства на смъртта, тялото е намерено в канавка във Вотаникос (Гърция), близо до Бюрото за бежанци без документи Катимер / ИРВ / МНШ
01/01/09 1 Алино (29, мъж) Камерун починал по пътя за болницата в Надор (Мароко), след като е бил застрелян от гранична полиция във Фархана (Мароко) АИ / Хаос / ЦИДРК / КонектА / ЕП / Трибуна /
in Jan 09 12 без име (±25) Алжир обявени за безследно изчезнали, тръгнали от бреговете на Арзеу (Алжир) на 2 януари в лоши метеорологични условия ЕжнО / КЕ

in 2009 1 Джонсън Ибитуй (мъж) Нигерия инфаркт от стрес скоро след напускане на центъра за задържане на бежанци в Бусманци (България), където прекарал 1 година СПвЗХ / ИРВ
24/12/08 1 без име (мъж) Субсахарска Африка тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане от рибар близо до брега на Мелиля (Испания) ЦИДРК / Публико / СУР / ЦБГ
18/12/08 7 без име Сомалия/Мавритания удавени, 3 намерени, 4 безследно изчезнали, лодката потънала заради лошото време в Бяло море на път за Гърция ПМСМД / AФП / НАН / ЦБГ
10/12/08 1 Резай Махумут (13, момче) Афганистан сгазен под колелата на камиона, за който се е държал в Местре, Венеция (Италия) КДС / СтУ / ЕРома / ЦБГ
07/12/08 1 без име (мъж) Африка тялото е намерено в лодка, спасена от испанските власти, близо до Аргинегин, Канарските острови (Испания) Публико / ЦБГ
06/12/08 4 без име (3 мъже; 1 жена) Палестина удавени, лодката потънала близо до Айвалък (Турция), телата са извадени от водата, 23 оцелели Катимер / КЕ / ПМСМД / ЦБГ
06/12/08 1 без име (4, дете) неизвестен удавен, лодката потънала при прекосяване на морето между Турция и остров Самос (Гърция) ЗемВремена / ПМСМД / ЦБГ
02/12/08 1 Хамид ал-Амрани (12, момче) Мароко самоубийство, баща му е репатриран, обесил се на колана на халат в център за грижи в Мадрид (Испания) АОЛ / Публико / Терра / ABC / ГНИА / Епрес /
02/12/08 1 Дуй Нгуйен (25, мъж) Виетнам укрит в превозно средство, починал от хипотермия в каросерията на камион, пътуващ от Франция за Великобритания ИРВ
25/11/08 2 без име неизвестен телата са намерени в хладилен камион с още 30 укриващи се човека в южното крайбрежие на Гърция КЕ / ИХТ / ЦБГ
21/11/08 21 без име неизвестен удавени при корабокрушение близо до френския остров Майот N24 / AФП / ЦБГ
19/11/08 1 без име (мъж) Африка починал от инфаркт в болница, след като лодката е била засечена край бреговата ивица на Канарските острови ABC / AФП
13/11/08 1 без име (мъж) Африка безследно изчезнал, паднал в морето при спасителна акция на 20км южно от Лампесуда (Италия) КЕ / AднК / Сарда / ЛСИ / ЦБГ
12/11/08 6 без име (4 мъже; 2 жени) Субсахарска Африка намерени от алжирските власти в напреднал стадий на разлагане в Ардрар (Югоизточна Сахара) ПМСМД / МНШ / АлМон
11/11/08 3 без име Африка 1 починал на лодката, 1 при акостирането в Ел Иеро (Испания) и 1 в болницата след седмица ЕлДиа / Tоп Нюз / ABC / КЕ / ПМСМД / ЦИДРК /
10/11/08 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал в болница в Ла Канделария, Тенерифе (Испания), 5 дни след засичане на лодката ЕлДиа / Tоп Нюз / ABC / КЕ
05/11/08 1 без име (жена) Африка намерена с лодка в напреднал стадий на разлагане в Средиземно море, близо до Бирзеббугиа (Малта) ТаймсМ
02/11/08 1 без име (мъж) Африка тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане в Средиземно море, близо до Делимара (Малта) ТаймсМ / ЦБГ
02/11/08 1 Мохамед Али (80, мъж) Ирак починал от рак на белите дробове, след като му е отказано лечение въпреки че живее законно във Великобритания ИРВ
01/11/08 1 без име (жена) Африка тяло, намерено в напреднал стадий на разлагане в Средиземно море, близо до Делимара (Малта) ТаймсМ / ЦБГ
29/10/08 3 без име Субсахарска Африка 2 намерени в лодка близо до брега при Ла Хомера (Испания), 1 умира от хипотермия по-късно в болницата ЕП / ЦБГ
29/10/08 2 без име неизвестен удавени, върнати от гръцката гранична полиция в източната част на Бяло море по посока турския бряг ПМСМД
26/10/08 1 Мухамад Асраф Пакистан ранен при полицейско насилие, докато чака на опашка с хора, търсещи убежище, пред директората за бежанците без документи в Атина (Гърция) ЕСБИ / СтУ / ФББ / ИРВ / МНШ
23/10/08 1 без име (жена) Африка намерена от лодка в напреднал стадий на разлагане в Средиземно море между Малта и Либия ТаймсМ
23/10/08 1 без име (17) Албания удавен в лагуна в Южна Албания близо до Гърция след преобръщането на пренатоварена лодка КЕ / Явно / ЦБГ
23/10/08 2 без име (млади хора) Албания удавени в лагуна в Южна Албания близо до Гърция след преобръщането на пренатоварена лодка Явно
20/10/08 1 без име (22, жена) Албания удавена в лагуна в Южна Албания близо до Гърция след преобръщането на лодка при опит да избегне полицейска проверка Рой / ПМСМД / Явно / ЦБГ
20/10/08 1 без име (3 месеца, бебе) Албания удавена в лагуна в Южна Албания близо до Гърция след преобръщането на лодка при опит да избегне полицейска проверка Рой / ПМСМД / Явно / ЦБГ
20/10/08 1 без име (мъж) Африка неизяснени обстоятелства на смъртта, тялото е намерено в лодка с 92 оцелели, пристигнали в Гран Канари (Испания)) ЦБГ / ТиСп
20/10/08 1 без име неизвестен застрелян от либийски гражданин, когато лодката му напуснала Либия на път за Европа ХРУ
19/10/08 1 без име (60, жена) France самоубийство, самозапалила се в знак на протест срещу депортирането на арменския й партньор ДШ
18/10/08 1 без име (жена) Африка тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане в Средиземно море, близо до Делимара (Малта) ТаймсМ
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12/10/08 1 без име (мъж) Сърбия самоубийство в центъра за задържане на бежанци Вотем (Белгия), след като разбрал, че молбата му за убежище е отхвърлена ИРВ / МНШ / ГРДЕП / КсБЦ / ФглБ
10/10/08 23 без име (1 мъж; 1 жена) Зимбабве удавени, лодката потъва по пътя от Анжоан до Майот (Франция), 3 намерени тела и 20 безследно изчезнали MaЛаНСgo
07/10/08 50 без име Африка удавени, лодката се преобърнала заради бурни води край Кенитра (Мароко) МНШ / ЦБГ
06/10/08 2 без име (мъже) Ирак удавени, телата са намерени от рибарска лодка между делтата на река Еврос и пристанище Александруполи (Гърция) ЦБГ / Катимер
05/10/08 18 без име Пакистан, Myanmar укрити в превозно средство, смърт от задушаване в камион, пътуващ от Истанбул (Турция) за Гърция, след произшествие по пътя ПМСМД / НТ7 / ТодЗам / ЦБГ
05/10/08 4 без име (3 мъже, 1 момче) Ирак удавени, телата са намерени между делтата на река Еврос и пристанище Александруполи (Гърция) ЦБГ / Катимер
05/10/08 1 без име (мъж) Мароко укрит в превозно средство, ударен от кола, след като пада от камиона, под който се е криел, на магистрала A381 (Испания) ЦБГ / ЕП
05/10/08 1 без име Субсахарска Африка укрит в превозно средство, тялото е намерено от гражданска охрана в Мелиля, криел се в отделението за автомобили, за да влезе в Испания ЦБГ / Вердад
04/10/08 2 без име (мъже) неизвестен разложените тела са намерени от спасителен отряд в бреговата ивица между Естепона и Касарес (Испания) ЦБГ / СУР
02/10/08 1 без име (мъж) Ирак удавен, тялото е намерено от рибари, хвърлящи мрежите си близо до брега на Александруполи (Гърция) ЦБГ / Катимер
in Oct 08 1 без име (40, мъж) Виетнам самоубийство, обесил се в център за задържане на бежанци в Бауцен (Германия) от страх да не бъде депортиран ИРВ / БАИ
in Oct 08 2 без име (деца) неизвестен удавени, телата са намерени от властите в Гърция и Турция в северната част на Бяло море ПМСМД / ЦБГ
in Oct 08 1 без име (жена) неизвестен удавена, телата са намерени от властите в Гърция и Турция в северната част на Бяло море ПМСМД / ЦБГ
in Oct 08 6 без име Ирак удавени, телата са намерени от властите в Гърция и Турция в северната част на Бяло море ПМСМД / ЦБГ
in Oct 08 11 без име неизвестен удавени, телата са намерени от властите в Гърция и Турция в северната част на Бяло море ПМСМД / ЦБГ
27/09/08 4 без име (2 мъже) 2 Грузия, 2 неизвестен случайно преминава през минно поле в Кастанеа, близо до Еврос (Гърция) на път за Гърция от Турция ЦБГ / Катимер
12/09/08 25 без име Субсахарска Африка починали от жажда, намерени в напреднал стадий на разлагане от алжирската полиция в Сахара (Алжир) МНШ
11/09/08 13 без име Африка телата са хвърлени зад борда по време на пътуване от бреговете на Либия към Портопало, Сицилия (Италия) РАИ / КЕ / ЦБГ
08/09/08 33 без име Субсахарска Африка починали на път за Канарските острови (Испания), оцелелите са намерени от мароканската морска полиция ПМСМД / ЕП / ЦБГ
08/09/08 21 без име Субсахарска Африка безследно изчезнали при минираната граница Сахара-Мавритания, след като са оставени там от мароканските власти ПМСМД / ЕП
07/09/07 1 без име (мъж) неизвестен инфаркт в болница, пристигнал с лодка в Ла Хомера (Испания) с други 117 мигранти ЦБГ / ЕП
06/09/08 1 Солиман Рашед (мъж) Ирак убит от бомба в кола в Киркук (Ирак) 2 седмици след доброволното му репатриране от Великобритания ИРВ
05/09/08 1 без име (26, мъж) Алжир обявен за удавен по пътя към Италия, тялото е намерено на плажа Уед Сабун край Скикда (Алжир) ЦБГ / КЕ
02/09/08 1 Франк Одаме (36, мъж) Гана починал след падане от третия етаж на блок, претърсен изненадващо от полицейски и имиграционни служители ГрдЪн / ИРВ / ИНДВБ / 4wardUK / ОСБИ

in Sep 08 12 без име неизвестен удавени, корабокрушение при бурни води, телата са намерени край Валета (Малта) НАН, МСвят / ЦБГ
in Sep 08 1 Бадж Синг (мъж, 33) Индия премазан от камион в Трент Вейл (Великобритания), под чието колело се е укривал НДtv / ИРВ
in Sep 08 4 без име (± 27, мъже) неизвестен телата са намерени разложен край брега на Вега Баха де Аликанте (Испания) МНШ / ПМСМД
in Sep 08 13 без име Гана, Niger, Нигерия удавени, изхвърлени все още живи близо до сицилианската брегова линия (Италия) AФП / ПМСМД / МСвят
in Sep 08 14 без име (мъже) Субсахарска Африка 13 тела намерени в лодката, 1 по-късно в Аргинегин (Испания) след 12-дневно пътуване от Мавритания ABC / ЦИДРК / Пренсалибре / ЕлДиа / ЦБГ / 
01/09/08 1 без име (32, мъж) Зимбабве починал от туберкулоза след неоказване на медицинска помощ от служителите в център за отстраняване на бежанци в Коулбрук (Великобритания) ИРВ
30/08/08 14 без име Алжир обявени за удавени, лодката се преобърнала в бурни води между Алжир и Сардиния (Италия) ЦБГ / КЕ
28/08/08 5 без име Тунис обявени за удавени, лодката потънала край Зембра, близо до Сиди Дауд (Тунис) на път за Италия ЦБГ
26/08/08 20 без име Африка най-малко 20 тела са хвърлени зад борда, за да се предотврати потъването на лодка по пътя от Мароко до Испания ДШ / МСвят
25/08/08 61 без име (мъже) Еритрея/Гана/Сомалия/

Судан
удавени, лодката се преобръща близо до бреговете на Малта на път от Либия ТелеГ / ПМСМД / МНШ / ЛРб / ЦБГ / ВБт / МСвят

25/08/08 4 без име (ембрион) Еритрея/Гана/Сомалия/
Судан

удавени, лодката се преобръща близо до бреговете на Малта на път от Либия ТелеГ / ПМСМД / МНШ / ЛРб / ЦБГ / ВБт / МСвят

25/08/08 4 без име (жени) Еритрея/Гана/Сомалия/
Судан

удавени, лодката се преобръща близо до бреговете на Малта на път от Либия ТелеГ / ПМСМД / МНШ / ЛРб / ЦБГ / ВБт / МСвят

25/08/08 4 без име (бременни жени) Еритрея/Гана/Сомалия/
Судан

удавени, лодката се преобръща близо до бреговете на Малта на път от Либия ТелеГ / ПМСМД / МНШ / ЛРб / ЦБГ / ВБт / МСвят

25/08/08 1 без име (дете) Еритрея/Гана/Сомалия/
Судан

удавен, лодката се преобръща близо до бреговете на Малта на път от Либия ТелеГ / ПМСМД / МНШ / ЛРб / ЦБГ / ВБт / МСвят

24/08/08 1 Калкули Амин Алжир хванат в лодка от Алжир, бутнат от 15 метра височина в бункер, умира от наранявания КЕ / СоарИнфо
23/08/08 56 без име Субсахарска Африка починали от дехидратация в пустинята Сахара след 10-дневно пътуване, свършва водата и горивото МЕГ
21/08/08 35 без име (мъже; жени; деца) Субсахарска Африка починали от глад, 25 оцелели, лодката е намерена след напускане на мароканския бряг за Алмерия (Испания) ББС / НЙТ / ГрдЪн / ПМСМД / MSN / ЦБГ
18/08/08 1 без име Сомалия удавен, лодката се преобръща край град Дидим (Турция), 31 други сомалийци са спасени от турските гранични части Хюрриет / ЦБГ
10/08/08 1 Хусейн Алиi (35, мъж) Кюрдистан самоубийство, застрелял се в дома си в Сюлеймания, Кюрдистан, дни след депортацията си от Великобритания ИРВ
05/08/08 1 без име (мъж) неизвестен неизяснени причини за смъртта, тялото е намерено на брега на Агуаду, Мелиля (Испания) в Северна Африка ЦБГ / ДМадридСУР
05/08/08 1 Надир Зарабий (мъж) неизвестен самоубийство, намерен обесен във Великобритания, след като е помолен да напусне дома си, предоставен от службата по убежищата за мигранти ИРВ
03/08/08 1 Мохамад Хусейн (36, мъж) Ирак починал от рак след неоказване на медицинска помощ от служителите в центъра за отстраняване на бежанци в Линдхолм (Великобритания) ИРВ
02/08/08 1 без име (5, момче) Африка удавен, части от тялото му са намерени в морето край Мотрил (Испания), предполага се, че пътувал от Магреб ЦБГ / ОнГранада
in Aug 08 75 без име Сомалия безследно изчезнали, предполага се, че са удавени по пътя от Либия към Италия в две лодки с повредени двигатели Мареег
in Aug 08 2 без име (деца) Нигерия починали от глад, хвърлени зад борда от баща им в Средиземно море (Италия) ОАЕ
in Aug 08 1 Адам Осман Мохамед (32,m) Судан застрелян от милиция в Калгуу, Судан, където се е завърнал, след като молбата му за убежище е била отхвърлена във Великобритания МНШ / ТИнд / ДВМ / Спиц / ТелеГ
31/07/08 14 без име (2 бременни жени) Нигерия удавени, корабокрушение в бурни води по пътя към испанския бряг ОАЕ / ЛРаз / ЦИДРК
31/07/08 3 без име (2 жени; 1 мъж) Африка/Ирак удавени, телата изплуват на брега по време на спасителна акция на въоръжените части в морето между Малта и Либия ЦБГ / ТаймсМ
31/07/08 1 без име (ембрион) неизвестен удавен, майката извадена мъртва на брега по време на спасителна акция в морето между Малта и Либия ЦБГ / ТаймсМ
30/07/08 13 без име Пакистан укрити в превозно средство, задушени в препълнен камион, телата са изхвърлени в поле близо до Истанбул (Турция) Хюрриет / ЦБГ
29/07/08 7 без име неизвестен удавени при корабокрушение край Лампедуса (Италия) ПМСМД / ЛРб / ЦБГ
25/07/08 1 без име Африка неизяснение причини за смъртта, тялото е намерено в лодка със 79 мигранти на остров Ла Хомера (Испания) ЦБГ / МЕК
23/07/08 24 без име неизвестен обявени за удавени, 6 починали, 18 безследно изчезнали, лодката потънала между Майот (Франция) и Коморските острови ЦБГ / Ф24
23/07/08 1 Мансур Хабиб (24, мъж) Еритрея намушкан от банда, атакувала мигрантски лагер в Нор-Фонт, близо до Кале (Франция) Terred’errAНce
22/07/08 1 без име (±4, дете) неизвестен намерен в напреднал стадий на разлагане в реката Алгаробо, Малага (Испания) ЕП / ЦБГ
20/07/08 1 без име (3, момиче) Нигерия починала от глад, тялото е хвърлено зад борда по време на пътуване до Италия Рой
19/07/08 1 без име (момче) Нигерия починал от глад, тялото е хвърлено зад борда по време на пътуване до Италия Рой / ПМСМД
18/07/08 1 без име (мъж) Африка неизяснени причини за смъртта, разложеното тяло е извадено от морето край Малта ТаймсМ / ЦБГ
16/07/08 1 Давид С. (23, мъж) Армения самоубийство, прерязал вените си в килия в затвор в Нюрембург (Германия), очаквал да бъде депортиран/разделен от родителите си БАИ
14/07/08 28 без име Африка удавени, 3 починали, 25 безследно изчезнали, лодката се преобръща в бурни води край Лампедуса (Италия) ЦБГ / ИМАГА / ДВк
14/07/08 1 без име (мъж) Ирак пътен инцидент, намерен на магистрала близо до Трансмарк, където укриващите се в превозни средства често се качват на път за Великобритания Libelille
11/07/08 5 без име Субсахарска Африка починали от дехидратация и хипотермия, телата са намерени на лодка, акостирала в Ла Хомера (Испания) ИХТ / ЦБГ / ДВк / ЦИДРК
11/07/08 11 без име Субсахарска Африка телата са изхвърлени зад борда по пътя за Ла Хомера (Испания) ГАРА / КЕ
10/07/08 15 без име (9 деца) Субсахарска Африка обявени за починали от глад, телата са намерени в Алмерия (Испания) АНПТИндon / ИХТ / Ia / ПМСМД / MSN / ЦБГ
10/07/08 3 без име (жени) Африка удавени, лодката се преобръща близо до брега на Малта ПМСМД / КЕ / TOM / ЦБГ
10/07/08 1 без име (ембрион) Африка удавен, лодката се преобръща близо до брега на Малта ПМСМД / КЕ / TOM / ЦБГ
07/07/08 14 без име (9 мъже; 4 жени; 1 бебе) Африка удавени, плавателният съд се преобръща близо до Мотрил, Гранада (Испания) МНШ / ЕП / ПМСМД / ЦБГ
04/07/08 1 без име (мъж) Ирак укрит в превозно средство, намерен в гръцки ферибот на пристанище във Венеция (Италия) под камиона, в който се е криел Рой. / ПМСМД / ЦБГ
in Jul 08 13 без име Myanmar, Пакистан укрити в превозно средство, починали от задушаване в камион от Истанбул (Турция) за Гърция при пътен инцидент ТодЗам
01/07/08 37 без име Западна Африка удавени, разбита лодка и тела, намерени в морето близо до Либревил, Габон, на път за Европа ЦБГ / Рой
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29/06/08 1 без име (мъж) Африка без медицинска помощ въпреки виковете за помощ на приятелите му до пазачите в центъра за задържане на бежанци в Калтанисета (Италия) ПМСМД / ТЛ
27/06/08 1 без име (±40, мъж) Ирак укрит в превозно средство, задушен в камион с краставици, намерен на ферибот във Венеция (Италия), идвал от Гърция ЦБГ / Сарда
26/06/08 3 без име Африка обявени за удавени, лодката се разбива 70км от Малта ЦБГ / КЕ
22/06/08 1 без име (±30, мъж) Ирак укрит в превозно средство, починал от глад в камион, качен на ферибот, от Патрасо (Гърция) до Венеция (Италия) КДС / ЛРб / ЦБГ
21/06/08 1 Абдел Карем Сули (41, мъж) Тунис починал от инфаркт в център за задържане на бежанци Винсен (Франция), след като виковете за помощ за били пренебрегвани 2 часа MrAП / ИРВ / ББ / Либерасион
18/06/08 4 без име неизвестен починали в болница на остров Тенерифе (Испания) ден след пристигането на лодката, 78 оцелели ЦБГ / ДНавара
15/06/08 6 без име (възрастни, деца) Сомалия удавени, лодка потъва на 50км южно от Малта, 28 оцелели са спасени от италианска рибарска лодка ЦБГ / ЛРб
15/06/08 1 без име (бебе) Сомалия умира при раждане заради трудното пътуване, майката е спасена от останките на плавателен съд на 50 км от малта ЦБГ / Темпо
12/06/08 1 без име (мъж) Сомалия застрелян в център за задържане на бежанци в Киркларелъ (Турция) по време на бунт срещу условията на задържане ЦБГ / Хюрриет
12/06/08 1 Алекс Дарква Опонг (41, мъж) неизвестен скочил през прозорец след избухване на пожар в център за хора, търсещи убежище, в Клангенфурт, Каринтия (Австрия) Фалтер
10/06/08 2 без име Афганистан/Пакистан починали при нещастен случай, автобус с укрити лица се преобърнал в Догубаязът (Турция), 18 оцелели ЦБГ / ХаберТ
10/06/08 15 без име Сомалия/Еритрея удавени, лодката се преобърнала заради зле проведена спасителна акция от италианската брегова охрана на 100км от Малта ЦБГ / ЛРб / ЕБиз / ГуидаС / НАН
07/06/08 149 без име Алжир, Бангладеш, 

Египет, Мароко
удавени, лодка потъва в Средиземно море край Тунис КДС / GiorАНПle / СТАМПА / ЛРб / СДЦ / ПМСМД 

05/06/08 13 без име Африка удавени, лодка потъва на 50км от либийския бряг в бурни води КДС / ДШ / ЦБГ
05/06/08 1 Анди Бестман (24, мъж) Нигерия удавен, скочил в река Рейн при опит да избяга от полицията близо до Базел (Швейцария) СБГ
in Jun 08 6 без име Сомалия удавени, лодка потъва в бурни води край Малта ЛРб / СДЦ
in Jun 08 3 без име (2 мъже; 1 жена) неизвестен удавени, лодката им потъва, когато италиански рибарски кораб се опитва да ги спаси близо до бреговата ивица на Италия ХНА
26/05/08 2 без име (мъже) Тунис укрити в превозно средство, смърт чрез задушаване при пътуване с лодка от простанището на Сфакс (Тунис) СИм / ЦБГ / ИРВ
26/05/08 5 без име неизвестен обявени за удавени, лодката се преобръща в бурно море на 200км южно от Малта, 13 оцелели ЦБГ / ТаймсМ
25/05/08 3 без име (мъже) Субсахарска Африка починали от дехидратация на 2км от Гран Канария (Испания), 2 умират в лодката, 1 в болница (Испания), 65 оцелели ЦБГ / КЕ / ABC
24/05/08 1 Хасан Неджл (38, мъж) Мароко без медицинска помощ, умира от пневмония, без да е лекуван от лекарите в центъра за задържане на бежанци Брунелеши (Италия) ЛРб / MПЕ
23/05/08 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено от италианската брегова охрана близо до Поцало, при Рагуса, Сицилия (Италия) ЦБГ / AднК
22/05/08 1 без име Африка обявен за удавен, тялото е намерено в морето на 100км от Малта ТаймсМ / ЦБГ
22/05/08 2 без име Алжир удавени при опит да достигнат Испания, телата са намерени в морето близо до Черчел (Алжир) ЦБГ / КЕ
20/05/08 12 без име Африка обявени за удавени, 2 намерени, 10 безследно изчезнали в морето на Малта ЦБГ / ТаймсМ
10/05/08 47 без име Африка починали от глад и студ след авария в мотора на лодката им (Тунис) Рой / FtКзО / ЕП / ЦБГ
05/05/08 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, транспортиран премазан след полицейско преследване в Ксанти (Гърция) ЦБГ / Катимер
04/05/08 1 Хамидур Рахман (31, мъж) Бангладеш самоубийство, глътнал 40 хапчета против депресия в Биркенфелд (Германия) след поредния отказ на молбата му за убежище БАИ
01/05/08 1 Ебенизер Фолефак Сонца (32, мъж) Камерун самоубийство, обесил се в санитарното отделение в центъра за задържане на бежанци в Мерксплас (Белгия) от страх да не бъде депортиран Hln / ИРВ / Aфрик / МНШ / индимедия / ЦБГ

in May 08 1 без име (мъж) Сирия ударен от кола на магистрала в Никозия (Кипър) при бягство от имиграционните служби ИРВ / AФП / ЦБГ
in May 08 1 Луси Кирма (жена) неизвестен самоубийство, починала от глад в дом за хора, търсещи убежище, във Великобритания след отказ на молбата й за убежище ИРВ
28/04/08 36 без име (2 жени, 4 бебета) Нигерия (24), Камерун (9) удавени, мароканската брегова охрана разкъсва с нож гумената им лодка КЕ / Велт / СтУ / МНШ / ПМСМД / Рой / ААЧП / 
23/04/08 4 без име (мъже) Иран, Сирия удавени, турската полиция ги кара да преплуват реката, която разделя Турция и Ирак ВКООНБ
22/04/08 17 без име (мъже) Тунис 14 безследно изчезнали, 3 тела са намерени на лодка от Аулед ал-Мабрук (Тунис) FtКзО / ТЗЧ / ХНА / ЦБГ
22/04/08 1 Хамза Бен Хамади (21, мъж) Тунис удавен, тялото изплува на брега при Аулед ал-Мабрук (Тунис) FtКзО / ТЗЧ / ХНА
22/04/08 1 Мохамед Далхум (24, мъж) Тунис удавен, тялото изплува на брега при Аулед ал-Мабрук (Тунис) FtКзО / ТЗЧ / ХНА
22/04/08 1 Рашид Джебеняни (22, мъж) Тунис безследно изчезнал при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ТЗЧ / ХНА
22/04/08 1 Абделмуним Дуири (27, мъж) Тунис безследно изчезнал при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ХНА / ТЗЧ
22/04/08 1 Маалек Зарга (21, мъж) Тунис безследно изчезнал при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ХНА / ТЗЧ
22/04/08 1 Мурад Джласи (мъж) Тунис безследно изчезнал при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ХНА / ТЗЧ
22/04/08 1 Мохамед Джебеняни (22, мъж) Тунис безследно изчезнал, неизяснени обстоятелства на смъртта при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ХНА / ТЗЧ
22/04/08 1 Айман Бен Тайеб Хасине (17, мъж) Тунис безследно изчезнал, неизяснени обстоятелства на смъртта при опит да преплува морето от Аулед ал-Мабрук (Тунис) до Европа FtКзО / ТЗЧ / ХНА
22/04/08 1 без име (мъж) Тунис удавен, тялото изплува на брега при опит да стигне до Европа от Аулед ал-Мабрук (Тунис) FtКзО / ТЗЧ / ХНА
22/04/08 1 Руслан Яцкевич (32, мъж) Беларус намерен в гора близо до центъра за задържане на бежанци Цела-Мелис (Герм.), след като персоналът му е отправил фалшива заплаха за депортация МСвят / Крвн
21/04/08 2 без име Кот д’Ивоар укрити в превозно средство, намерени в британски товарен кораб от Кот д’Ивоар до пристанище Виго (Испания), 11 оцелели ЦБГ / ЗемВремена
15/04/08 1 Робърт Веняминов (43, мъж) Армения депресия, не му е дадено разрешително за работа, става алкохолик, докато чака решението за молбата му за убежище БАИ
08/04/08 2 без име неизвестен безследно изчезнали, лодката потъва близо до остров М’Цамборо, Майот (Франция) MaЛаНСgo
07/04/08 16 без име (±23) Алжир удавени, брегова охрана намира 11, 5 безследно изчезнали при бреговата ивица на Арзу (Алжир) KH / КЕ / ЦБГ
06/04/08 16 без име (±20, мъже) Алжир удавени, 13 намерени, 3 безследно изчезнали, 13 found, 3 missing, vessel sunk after leaving from Mers el Hedjadj beach (DZ) МНШ / ПМСМД / КЕ
04/04/08 1 Баба Траоре (29, мъж) Мали починал от инфаркт след скок в река Марн, Париж (Франция) при опит да избегне полицейска проверка на документите ИРВ / 20Mф
in Apr 08 7 без име Субсахарска Африка починали след депортация в лагер в Уджда (Мароко) поради нечовешки условия на живот КЕ
in Apr 08 1 Ширази Абдулла Джума (мъж) Танзания самоубийство, самозапалва се в център за задържане на бежанци в Люксембург AСтУI
30/03/08 1 Алфредо Кастано-Фуентес (24, м.) Гана самоубийство, намерен обесен в затвор в Пентънвил (Великобритания), осъден за притежание на фалшив паспорт ИРВ / ББС / OBS
29/03/08 1 без име (мъж) Магреб тялото е намерено на рибарска платформа в Мелиля (Испания), предполага се след плуване от Бени Ензар (Мароко) ЦИДРК / СУР / ЕФЕ
29/03/08 1 без име (30, мъж) Виетнам самоубийство, скочил от 19 етаж на сграда в Берлин (Германия), след като молбата му за убежище е отхвърлена БАИ
23/03/08 1 Абди Дауд (40, мъж) Сомалия неоказана медицинска помощ, получил високи дози кортизон в център за задържане на бежанци FG II в Цюрих (Швейцария) НРА / АОО (Ч)
19/03/08 1 Ама Сумани (39, жена) Гана починала от рак в Гана, след като е отстранена от болница във Великобритания, защото визата й е изтекла ББС / УИК / ТИнд / Tаймс / ИРВ
19/03/08 40 без име Египет/Сенегал/Нигерия/

Сомалия/Тунис
най-малко 40 удавени, претоварена лодка потънала при бреговете на Зауиа (Либия) на път за Лампедуса (Италия) КЕ / КДС

14/03/08 4 без име Палестина удавени, корабокрушение близо до село Ишкендерун Кале (Турция) заради силен вятър, 3 оцелели ТП / ЦБГ
05/03/08 2 без име (мъже) Субсахарска Африка неизяснени обстоятелства на смъртта, намерени 2 тела на лодка с 59 души, пътуващи от Канарските острови (Испания) ТиСп / ЦБГ / MПЕG / JA / ЦБГ
in Mar 08 1 Ахмад Махмуд Ел Сабах (мъж) Египет неоказана медицинска помощ, починал без подходящо лечение на лодка за задържане на бежанци в Ротердам (Холандия) СтУ / IN / IKN
in Mar 08 1 Айше Абдурахман (жена) Сомалия удавена, лодката се преобръща близо до турския бряг при град Дидим в опит да достигне Европа Xi / ЦБГ
in Mar 08 5 без име Сомалия удавени, лодката се преобръща близо до турския бряг при град Дидим в опит да достигне Европа Xi / ЦБГ
in Mar 08 1 Юсеф (25, мъж) Алжир удавен, намерен на пристанище Бетиуя (Алжир), опитал да стигне до Европа ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 1 Билал (22, мъж) Алжир безследно изчезнал, опитал да прекоси морето до Испания, от село Бетиуя (Алжир) ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 1 Набил (25, мъж) Алжир безследно изчезнал, опитал да прекоси морето до Испания, от село Бетиуя (Алжир) ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 1 Омар (24, мъж) Алжир безследно изчезнал, опитал да прекоси морето до Испания, от село Бетиуя (Алжир) ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 1 Бубекьор (24, мъж) Алжир безследно изчезнал, опитал да прекоси морето до Испания, от село Бетиуя (Алжир) ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 3 без име (±25) Алжир безследно изчезнали при опит да прекосят Средиземно море и да достигнат Европа ЕжнО / ЦБГ
in Mar 08 3 без име (±30, мъже) Алжир безследно изчезнали, тръгнали от Мостаганем (Алжир) към Испания, всички са от град Тиарет (Алжир) КЕ / ЕжнО
in Mar 08 1 без име (±25, мъж) Алжир удавен, тялото му е намерено и репатрирано от Испания, от град Рауя (Алжир) КЕ / ЕжнО
in Mar 08 1 без име (23, мъж) Алжир удавен, тръгнал от Алжир към Испания, от град Тиарет (Алжир) КЕ / ЕжнО
18/02/08 1 Бархан Ахмед (28, мъж) Ирак самоубийство, самозапалил се в Нелсън (Великобритания), в депресия след отказа на молбата му за убежище ИРВ
15/02/08 1 Джон Майна (20, мъж) Кения самоубийство след отказ на молбата му за убежище в Медон, западно предградие на Париж (Франция) МНШ / ИРВ
06/02/08 1 без име (28, мъж) Индия укрит в превозно средство под туристически автобус, премазан от колелата на автобуса в Испания AП / ЦИДРК / СУР
06/02/08 1 Мохамед Ахмеди (18, мъж) Ирак починал в болница от изострено сърдечно състояние, докато социалните работници се опитвали да изяснят имигрантския му статут ИРВ
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05/02/08 1 без име (мъж, 28) Индия премазан в Сеута (Испания) от колелата на туристически автобус, под който се укрил, за да прекоси Гибралтар МНШ / ЦБГ
03/02/08 1 Рашид Абделсалам (мъж) Алжир неоказана медицинска помощ, починал в център за задържане на бежанци от сърдечна недостатъчност, лекуван в погрешно лекарство (Холандия) СтУ / VG / СМH / Dag
02/02/08 1 без име (мъж) Мароко удавен, тялото е намерено на брега при Баранко Ондо в Тарифа (Испания) ТиСп / ЦБГ
29/01/08 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, разложеното тяло е намерено в кораб, изпълняващ маршрута Патрас-Игуменица-Венеция Катимер / ЦБГ
29/01/08 1 без име (мъж) Мароко удавен, тялото е намерено край брега в Ла Лус (Испания) след корабокрушене близо до Конил да ле Фронтера (Испания) ТиСп / ЦБГ
23/01/08 1 без име (30, мъж) Алжир неизвестна причина за смъртта, тялото е намерено на плажа Ла Марса (Турция) ЕжнО / ЦБГ
23/01/08 17 без име Магреб удавени, 2 намерени, 15 безследно изчезнали, лодката потънала на един метър от брега на Конил (Испания) ЕП / ЦИДРК / ДНавара/ ЕЛМ / ААЧП / СУР / ЕФЕ
22/01/08 1 без име (14, момче) Афганистан укрит в превозно средство, премазан в Панигина (Италия), висял под камион, идващ от Гърция РОМАГАНПoggi / ЦБГ / КЕ
22/01/08 8 без име неизвестен удавени, 2 намерени, 6 безследно изчезнали, плавателно средство с 32 мигранти се преобръща близо до брега на Лус (Испания) ПМСМД / ЦБГ
15/01/08 1 без име (жена) неизвестен удавена, пада в замръзналите води на река Еврос (Гърция), след като малката й лодка потъва Катимер / AНА / ПМСМД / HR
12/01/08 3 без име Африка глад, лодка с три мъртви тела акостира на Канарските острови, носи 88 мигранти ЕП / MFS / ПМСМД / ЦБГ
10/01/08 1 без име (мъж) Сомалия убит, плувал в търсене на помощ, но капитанът на лодката го изхвърлил зад борда (Италия) ЛРб / ЦБГ
04/01/08 2 без име (1 мъж; 1 жена) Магреб удавени, телата са намерени да се носят по течението около брега на Барбате (Испания) Вердад / ЦИДРК / ЕП
01/01/08 9 без име (±23, 8 мъже; 1 жена) Магреб удавени, лодка се преобръща близо до плаж в Кадис (Испания) ЕП / ЦИДРК / ААЧП / ПМСМД / ЦБГ
01/01/08 1 без име (28, мъж) Тунис самоубийство в център за задържане на бежанци Берлин Грунау (Германия) при отказ на молбата му за убежище МНШ / IN / МСвят / ИРВ
in Jan 08 8 без име (±20, мъже) Мароко удавени, телата са намерени близо до Лос Бариос (Испания), роднини идентифицирали 3 от телата ЕП
30/12/07 1 Мохамед Мешерги (28, мъж) Тунис обесва се с връзките на обувките си в Берлин Кьопеник (Германия), след като му е отказано убежище ИРВ / БАИ
28/12/07 1 без име (мъж) Грузия удавен, след като кораба се преобръща близо до Еврос (Гърция), 20 оцелели, други 7 доплували до Турция ИХТ / ЦБГ
26/12/07 2 без име Субсахарска Африка телата са намерени в лодка заловена близо до Испания, от яхти участващи в регата ЕП
25/12/07 1 Абдулла ‘Джоукър’ Идрис (18, мъж) Судан след отказ за убежище, визирайки депортиране се самоубива (обесва се) в затворническа килия в Челмсфорд (Великобритания) ИНКУЕСТ / ИРВ
23/12/07 1 без име неизвестен неизвестна причина за смъртта, рибар открива тялото близо до Лесбос (Гърция) тдн / ЦБГ
17/12/07 8 без име Афганистан/Иран/

Мавритания
Удавени, препълнена лодка потъва в Егейско море, край Бодрум (Турция), на път за Кос (Гърция) тдн / Катимер / Ya.D / ЦБГ

13/12/07 1 без име неизвестен укрит в превозно средство; съобщава се, че е паднал от колесарното отделение на самолет, намерен в градина във Вал Дуаз (Франция) МНШ
12/12/07 7 без име Мароко удавени, 3 тела са открити, 4 се водят изчезнали, 19 са спасени от превозващ газ кораб на 60кми от Кеп Фалкон (Алжир) ЦБГ / КЕ / ЕжнО
11/12/07 1 Камал X (28, мъж) Иран умира, след като се самозапалва в Амберг (Германия) ИРВ / БАИ
09/12/07 1 без име неизвестен тялото е намерено в лодка, акостирала в Ел Иеро (Испания) ЕП / ЦБГ
09/12/07 50 без име Субсахарска Африка 6 намерени, 44 изчезнали; корабокрушение близо до Даклка (Мароко) на път от Мавритания за Канарските острови (Испания) ЕП / КЕ / ЦБГ
08/12/07 86 без име Ирак/Палестина/Сомалия 51 намерени, 35 изчезнали, удавени близо до Сеферихистар (Турция), след като препълнената им лодка се преобръща ЕИЦСР / ББС / ГрдЪн / ДШ / Глоуб / DPS / ИХТ /
08/12/07 1 без име (±25, мъж) неизвестен обявен за удавен; намерено е тяло, облечено със спасителна жилетка в напреднал стадий на разлагане ЕжнО
08/12/07 1 без име (мъж) неизвестен намерен е в напреднал стадий на разлагане на борда на лодка в Дакар на път за Испания СудК
07/12/07 1 без име неизвестен намерено е тяло в лодка, акостирала в о. Крит (Гърция), лодката идва от Египет АИА / ЦБГ
07/12/07 1 без име (24, мъж) неизвестен самоубийство, търсещ убежище се самозапалва в кметството на Харен (Холандия) НРС / NopОГрасизъмicerАиГ / AД
04/12/07 1 без име Субсахарска Африка намерен на борда на кораб, акостирал в Лос Кристианос, островТенерифе (Испания), с 51 оцелели ЦИДРК / ЕП / ЦБГ
04/12/07 2 без име неизвестен намерени на борда на кораб, който акостира в Лос Кристианос на остров Тенерифе (Испания), 37 оцелели ЦИДРК / ЕП / ABC / ДиаДН / ЦБГ
04/12/07 10 без име Коморски острови удавени, 2 намерени, 8 изчезнали, след сблъсък на лодка с кораб на френската полиция близо до о. Майоте (Франция) Льо Монд / ЦБГ
03/12/07 10 без име Алжир удавени, 9 намерени, 1 изчезнал, лодката се сблъсква с холандски кораб по време на спасителна операция (Италия) МНШ / ДВк / ЦБГ
02/12/07 40 без име Субсахарска Африка починали от глад и жажда, телата са хвърлени през борда на път от Сенегал към Европа МНШ / ДВк / ЦБГ

in Dec 07 50 без име Африка удавени, 6 намерени, 44 изчезнали, лодката се преобръща на път от Мавритания към Канарските острови (Испания) НИА / МНШ / ЕП
29/11/07 1 без име (±25, мъж) неизвестен обявен за удавен, намерен в напреднал стадий на разлагане в морето близо до Марса (Малта) ЕжнО / ЦБГ
29/11/07 2 без име неизвестен телата са намерени от рибарска лодка от Галиция, която спасила 48 души от лодка край Ел Иеро (Испания) ЦБГ / ТиСп
17/11/07 1 Автар Синг (37, мъж) Индия самоубийство, намерен мъртъв в затвора, 7-месечна присъда за фалшив паспорт, предстояла му е депортация ИРВ
16/11/07 1 без име (мъж) неизвестен застрелян в стомаха по време на полицейска проверка на незаконно пребиваващи имигранти в Пила, Кипър тдн / ИРВ / МНШ / ЦБГ
14/11/07 36 без име неизвестен удавени, 30 изчезнали, 6 намерени мъртви на плажа на Сиди Ифни (Мароко), корабът потънал по пътя от Мароко към Испания Кан7 / ЦБГ
10/11/07 3 без име (2 мъже; 1 жена) неизвестен телата са намерени в Алборанско море на андалуския бряг (Испания) ABC / ЦИДРК / ЦБГ
09/11/07 58 без име (млади хора) Гамбия удавени, лодката лумва в пламъци по пътя от Банджул (Гамбия) към after boat was engulfed with fire on way from Banjul (Гамбия) to Spain AФРОl / AПDA / ЦИДРК / ЕЛМ / ДиаДН / ЛВ /
09/11/07 5 без име неизвестен починали в болница в Нуадибу (Мавритания), част от група от 49 души, хвърлени зад борда ABC
08/11/07 1 без име неизвестен застрелян от гранична полиция при опит да премине в северозападна Гърция Рой. / ПМСМД
07/11/07 52 без име Гамбия/Мали/Сенегал/

Гвинея
починали от глад и дехидратация, двигателят на лодката се счупил по пътя от Сенегал до Испания ЕЛМ / ДВаско / ДНавара/ МНШ / ДиаДН / ABC / 

in Nov 07 1 без име (мъж) Кот д’Ивоар безжизнено тяло изплува на брега близо до Газаует (Алжир) ЕжнО
in Nov 07 1 Еид Шаабан (37, мъж) Египет удавен при корабокрушение по пътя от Египет до Италия, семейството идентифицира трупа ЛАТ
in Nov 07 57 без име (мъже) Египет удавен при корабокрушение по пътя от Александрия (Египет) до Италия ЛАТ
29/10/07 17 без име неизвестен удавени, 9 намерени, 8 безследно изчезнали след корабокрушение близо до Катания (Италия) ЦИДРК / ПСЖТИ
28/10/07 7 без име (мъже) Палестина удавени, намерени близо до брега на Рочела Йоника, Калабрия (Италия), лодката се преобръща по пътя от Египет МНШ / ПМСМД / ЛЕСП / МСвят / ЛРб / ЦИДРК / 
28/10/07 9 без име (1 дете) неизвестен удавени, телата са намерени край Вендичари, Сицилия (Италия) от брегова охрана, след като лодката потъва ЛРб / МНШ / ПМСМД / ЦИДРК / АВУЙ
24/10/07 57 без име Мали/Гвинея/Африка намерена лодка със 7 тела, 50 изчезнали, опитали да стигнат до Испания от Кабо Верде ЕИЦСР / ЕФЕ / ЕП / Епрес / Льо Солей / ПСЖТИ /
18/10/07 10 без име Мали самоубийство, скочили в морето от отчаяние, след като лодката им започва да се носи по течението от Мавритания към Испания МНШ / ПМСМД / Льо Куриер
17/10/07 1 без име (25, мъж) Магреб самоубийство, обесил се в градината на центъра за задържане на мигранти в Модена (Италия) ИНДи / ASGI / СПм
16/10/07 49 без име неизвестен неизяснени причини за смъртта, телата са хвърлени зад борда по пътя от Мавритания към Испания ABC
15/10/07 1 без име (млад човек) Субсахарска Африка починал от дехидратация в болница в Тенерифе (Испания) след 12 дни пътуване по вода от Гамбия МНШ / ПМСМД / Кан7 / ЕФЕ / ЦИДРК
15/10/07 1 без име (23, мъж) Нигерия самоубийство, обесил се в килията си в центъра за задържане на мигранти в Модена (Италия) MПЕ / ИНДи / ASGI / СПм
10/10/07 1 Шокат Али (61, мъж) Пакистан самоубийство след отказ на молбата му за убежище, обесил се в апартамента си в Бъркби (Великобритания) ХДЕ / ИРВ
08/10/07 3 без име (мъж) неизвестен удавени, 3 изчезнали, бреговата охрана намира лодка със 117 незаконни мигранти край остров Закинтос (Гърция) ДВк
04/10/07 1 Майк Осей (34, мъж) Гана паднал от 7 етаж при опит да избяга от полицейска проверка в Амстердам (Холандия) Крвн
in Oct 07 15 без име неизвестен удавени, корабокрушение близо до Балъкшир (Турция) при пресичане на границата между Гърция и Турция, 11 оцелели НАК
in Oct 07 3 без име Алжир удавени, телата са изхвърлени на брега на морето близо до Сежнам, Тунис ЕжнО
in Oct 07 1 без име Шри Ланка самоубийство, скочил под влак след отказ на молбата му за убежище (Великобритания), загубил работата си, имал дългове TheNews
26/09/07 1 Лослинг Сонко (29, мъж) Сенегал убийство, испанските власти го връщат към Мароко, като пробиват надуваемия му дюшек ГрдЪн / СтУ / ТелеГ / ПМСМД / ЕЛМ / ЦИДРК / ЕП 
26/09/07 1 без име (±25, мъж) Субсахарска Африка починал от преумора, след като е спасен при опит да преплува от Мароко до Сеута (Испания) Епрес
25/09/07 3 без име (±25) Алжир обявени за удавени, разложените тела са открити при брега на Газаует (Алжир), най-вероятно пътували за Испания ЦБГ / КЕ
24/09/07 2 без име (1 мъж; 1 дете) неизвестен удавени, телата са извадени от морето край Самос (Гърция) след преобръщането на дървената им лодка Катимер / ЦБГ
24/09/07 2 без име неизвестен удавени, телата са извадени от морето край Чиос (Гърция) след преобръщането на лодката Катимер / ЦБГ
23/09/07 1 без име неизвестен тялото е намерено в лодка, достигнала пристанище Лос Кристианос, Канарските острови (Испания) ЕлДиа / ЕФЕ / ЕП / Кан7 / ЕЛМ
20/09/07 1 Чулун Лиуа (51, жена) Китай изпаднала в кома, след като скача от прозорец при опит да избяга от полицейска акция в Париж (Франция) МНШ / ПМСМД / ИРВ
19/09/07 1 без име (мъж) Румъния самоубийство, запалил се в Кастейон (Испания) след отказ на помощ при доброволно репатриране МНШ
16/09/07 6 без име (мъже) Алжир безследно изчезнали, лодката потъва близо до Кабо де Гата, Алмерия (Испания) ЕП / ЕЛМ / ЕФЕ
16/09/07 1 без име (мъж) неизвестен удавен, тялото е намерено от гражданска отбрана близо до плажа Нихар (Испания), вероятно от корабокрушение при Кабо де Гата ЦБГ / ТиСп
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14/09/07 1 без име неизвестен удавен, изхвърлен зад борда от трафиканти близо до остров Пантелерия (Италия), пътувал от Либия ЛРб
13/09/07 3 без име (6, 10, 13, момичета) Chechnia починали от преумора и климатични условия на полската граница при бягство от конфликта в Чечня МНШ / ДВк
13/09/07 8 без име Египет удавени, корабът се преобръща край бреговете на Едко (Египет) на път за Италия ИХТ
09/09/07 1 Амру Алджути (63, мъж) Босна починал заради неналичие на инсулин 4 седмици след депортация в Мостар (Босна и Херцеговина), изострил заболяването си по време на пътуването ИРВ / БАИ
08/09/07 1 без име (±27, мъж) Субсахарска Африка тялото е намерено край брега на Мотрил (Испания), вероятно от лодка, засечена дни преди това ABC
07/09/07 10 без име Западна Африка най-малко 10 души са се удавили при преобръщане на лодка край остров Гран Канария (Испания) МНШ / ББС
06/09/07 1 Солиман Рашед (28, мъж) Ирак убит от крайпътна бомба в Киркук (Ирак), отхвърлена молба за убежище, депортиран от Великобритания ИРВ
04/09/07 19 без име Коморски острови 4 удавени, 15 изчезнали, корабокрушение край Анжуан на път за Майот (Франция) JA
01/09/07 4 без име неизвестен 1 удавен, 3 изчезнали, лодка от Либия потъва близо до Портопало (Италия) ЛРб / КДС / UНИta / РАИ / НАН / ИЛМЕС

in Sep 07 30 без име неизвестен удавени, лодката потъва в Средиземно море на път за Европа ХНА
30/08/07 25 без име (21 мъже; 4 жени) неизвестен удавени, лодката се преобръща при приближаване на гръцки влекач в малтийски води MПЕ / Рой / ГАРА.net / ЛВ
29/08/07 1 Соран Али Коршид (35, мъж) Ирак самоубийство, свръхдоза хапчета, страдал от депресия в хостел за хора, търсещи убежище, в Росток (Германия) ИРВ
28/08/07 2 без име (жени) Еритрея/Етиопия бременните жени са починали от глад по време на пътуване от Либия към Италия КЕ / ИЛМЕС / Катимер
25/08/07 1 без име (25, жена) Гвинея паднала при катерене между два балкона в опит да избегне полицейска проверка в Женева (Швейцария) МНШ / Вивре / ТрЖенев 
25/08/07 45 без име Субсахарска Африка обявени за удавени, лодката изчезва, след като двигателят се повредил на път за Сицилия ГАРА / ДВк
24/08/07 3 без име Гамбия/Мавритания/

Руанда
обявени за удавени, плавателният съд се преобръща край град Чешме (Турция) на път за Гърция МНШ

23/08/07 14 без име неизвестен удавени, изчезнали при потъването на лодка от Турция край Чиос (Гърция) МНШ
21/08/07 13 без име Нигерия/Мали починали от дехидратация и хипотермия по време на пътуване от Западна Сахара до Канарските острови (Испания) ЕП / ЕЛМ / Дея
21/08/07 6 без име (2 жена; 4 мъж) неизвестен починали от глад, телата са хвърлени зад борда, намерени от военни пилоти на 130км от Лампедуса (Италия) НАН / КЕ / ЛРб / ИНФ / МАГ / КДС
21/08/07 11 без име (9 възрастни; 2 деца) Субсахарска Африка починали от глад и хипотермия, хвърлени зад борда, лодката се носи по течението 7 дни на път за Испания ЦИДРК / ДНавара/ ЛВ / ПерКат / ABC / СУР / 
21/08/07 1 без име Субсахарска Африка починал от хипотермия в болница в Гран Канария (Испания), лодката се носи по течението 7 дни ЦИДРК / ДНавара/ ЛВ / ПерКат / ABC / СУР / 
21/08/07 1 без име Субсахарска Африка починали от глад и хипотермия, лодката се носи по течението 7 дни на път за Испания ЦИДРК / ДНавара/ ЛВ / ПерКат / ABC / СУР / 
20/08/07 1 без име (25, мъж) Нигерия незаконно работещ скочил от сграда при опит да избегне полицейски арест, Солун (Гърция) МНШ / ЗемВремена
19/08/07 13 без име (2 непълнолетни) неизвестен починали от глад, дехидратация и хипотермия на лодка за Фуертевентура (Испания) ЕП / МНШ
19/08/07 1 без име Субсахарска Африка починал от хипотермия и дехидратация, намерен на лодка, акостирала в Гран Канария (Испания) ЕЛМ / Вердад / ЕП / ЛВ / ЕлДиа
17/08/07 11 без име mostly Афганистан 6 удавени, 5 изчезнали, лодка се преобърнала край Измир (Турция) на път за Гърция МНШ
14/08/07 15 без име неизвестен най-малко 15 са починали, извадени от морето край остров Лампедуса (Италия) МНШ
14/08/07 2 без име неизвестен укрити в камион с 34 мигранти, преобърнал се близо до Юкаръ Бакрачлъ (Турция) Анатолиън
14/08/07 14 без име неизвестен телата със спасителни жилетки са открити в морето от военни пилоти близо до остров Лампедуза МАГ / КДС
13/08/07 17 без име (8 деца; 9 възрастни) Коморски острови удавени, лодка потъва край остров Майот (Франция) в Индийския океан от Коморските острови ЛМ
13/08/07 19 без име Коморски острови безследно изчезнали, лодката потъва край Майот (Франция) в Индийския океан от Коморските острови ЛМ
09/08/07 2 без име (мъже) Ирак/неизвестен 1 удавен, 1 изчезнал, лодка, отправена към Лесбос (Гърция), потъва до Айвалък (Турция) МНШ / Катимер
07/08/07 1 без име Магреб укрит в превозно средство, смазан под гумите на камион, тръгващ от пристанище Алгесирас (Испания) ЕП
04/08/07 1 без име (жена) Шри Ланка удавена, лодка с 12 имигранти се преобръща близо до остров Самос (Гърция) ЦБГ / ПРрesСтУv
01/08/07 45 без име (33 мъже; 4 жени; 4 деца) Субсахарска Африка обявени за удавени, лодка се преобръща близо до Лампедуса (Италия) по пътя от Либия, 1 оцелял НАН / ГазетаС / AднК / КЕ / ХНА / МигрЕ
01/08/07 2 без име Субсахарска Африка застреляни от мароканската полиция при опит да стигнат до Канарските острови (Испания), други 37 са били задържани Aфрик
30/07/07 20 без име Коморски острови обявени за удавени, лодката потъва между Майот (Франция) и Коморските острови ЦБГ
30/07/07 4 без име Коморски острови починали в болница в Майот (Франция), лодката потъва между Майот (Франция) и Коморските острови ЦБГ
28/07/07 8 без име (1 жена) неизвестен 1 намерен, най-малко 7 безследно изчезнали; 21 мигранти намерени в живарник близо до Либия МНШ
25/07/07 9 без име неизвестен удавени, най-малко 9 са починали при потъването на 2 плавателни средства от Либия при бреговете на Сицилия (Италия) МНШ
25/07/07 3 без име неизвестен неизвестни причини за смъртта, 3 души умират на лодка с 46 пътуващи от Либия до Италия МНШ
23/07/07 3 без име неизвестен удавени, 2 намерени, 1 безследно изчезнал край бреговете на Малта НИА
23/07/07 29 без име Коморски острови 2 починали, 27 безследно изчезнали, лодката потъва около остров Майот (Франция) в Индийския океан от Коморските острови ЦБГ
22/07/07 2 без име неизвестен удавени, на 80км от либийския бряг при сблъсък на тяхната лодка с рибарска НИА
19/07/07 52 без име Гана/Гвинея/Либерия удавени, на 300км южно от Тенерифе (Испания) в бурно море, докато испанска лодка се опитва да ги спаси ГрдЪн / ББС / БД / AП / ФРг / ДВк / ЛРб / МНШ / 
18/07/07 16 без име неизвестен удавени, 4 починали, 12 безследно изчезнали, лодка потъва на 80км от Лампедуса (Италия) МНШ / Рой / ЛРб
17/07/07 1 без име (мъж) Субсахарска Африка намерено тяло в лодка, пътувала 10 дни от Мавритания до Телерифе (Испания) ЕП / Епрес
17/07/07 12 без име Африка удавени, 1 намерен, 11 изчезнали при опит да се качат на италианска рибарска лодка край Либия ХНА / МигрЕ / MSN
14/07/07 3 без име (±25, мъже) Ирак укрити в превозно средство, измръзнали до смърт, намерени близо до Местре (Италия), укрити в камион за Германия ЛРб / UНИta / КДС / Тгком / AП / МНШ
08/07/07 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено от въоръжените части на Малта в малтийски води МНШ
07/07/07 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане близо до Марсаскала (Малта) МНШ
07/07/07 1 Луан (19, жена) Еритрея автомобилна катастрофа при бягство от полицията, опит за прекосяване на границата от Франция във Великобритания Салам
05/07/07 20 без име Субсахарска Африка удавени, двигателят се поврежда и лодката потъва близо до Бен Гуердне (Либия) на път за Лампедуса (Италия) ЦБГ / Рой
04/07/07 2 без име (мъже) Субсахарска Африка телата са намерени на лодка, акостирала в пристанище Кристианос, Канарските острови (Испания) ЕП / ЕФЕ
02/07/07 4 без име неизвестен обявени за удавени, в неизвестност след потъване на лодка близо до брега на Азуен (Алжир), 5 оцелели ЕжнО
in Jul 07 12 без име (11 възрастни; 1 дете) неизвестен удавени, 1 намерен, 11 изчезнали, лодката влиза в рибарски маршрут от Либия до Италия ЛРб
in Jul 07 2 без име Северна Африка удавени, лодката се блъска в италианска рибарска лодка на 160км от Либия на път за Италия ЛРб
30/06/07 11 без име Африка удавени в морето между Либия и Малта след потъване на лодката таз / МНШ
29/06/07 1 Вера Филантова (47, жена) Киргизтан самоубийство след отказ на молбата й за убежище, оставена сама пред неясния си статут SVZV
28/06/07 3 без име (1 мъж; 1 жена; 1 дете) неизвестен починали от глад и дехидратация, телата са хвърлени зад борда на път за Италия ЛРб
27/06/07 1 Мустафа Алджали (30, мъж) Турция обесил се в депортационен арест във Франкфурт (Германия), след като научил, че ще бъде депортиран FL / МСвят / ИРВ
27/06/07 1 без име (мъж) Африка намерен мъртъв на лодка на 400м от Гран Канария (Испания) с още 62 оцелели ЕЛМ / ЕФЕ
22/06/07 20 без име неизвестен обявени за удавени, безследно изчезнали след преобръщане на лодката близо до Лампедуса (Италия) ЛРб
20/06/07 22 без име неизвестен обявени за удавени, плавателният съд се преобърнал на 100км южно от остров Малта МНШ
18/06/07 8 без име Африка най-малко 8 мигранти са се удавили при преобръщане на плавателен съд близо до бреговете на южна Сицилия (Италия) МНШ
16/06/07 14 без име неизвестен удавени в канала на Сицилия (Италия), 11 намерени тела, 3 безследно изчезнали ЛРб / МНШ
16/06/07 1 без име неизвестен починал по време на спасителна акция, оцелелите са спасени от рибарски плавателен съд близо до Либия МНШ
14/06/07 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, задушен на борда на лодка от Формула1 от Гърция за Девън, Великобритания ББС / ИРВ
13/06/07 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, неизяснени причини за смъртта, намерен в камион на път от Франция за Италия с 3 мигранти НувелОбс
11/06/07 1 Мулай Мохамед (27, мъж) Мароко самоубийство, обесил се в центъра Реманд в Бордо (Франция), имал заповед за екстрадиране МНШ / МЕТРОФ / ИРВ
09/06/07 1 без име (ембрион) Африка бременна жена претърпява спонтанен аборт в лодка, пътуваща за Испания, плодът е хвърлен в морето ЕЛМ / ЕП / КЕ / ГНИА
09/06/07 2 без име (± 21, мъже) Африка удавени на път от Турция за Гърция, телата са намерени близо до остров Самос (Гърция) Катимер / КЕ / МНШ
09/06/07 1 Осамия Айкпитани (23, мъж) Нигерия задушен от поставен предмет в устата му от полицаи по време на депортацията му от Испания в Нигерия ЕП / ЕЛМ / ААЧП / Про Асай / ИРВ / AН / НБФ / 
07/06/07 1 Шери Алекс (24, жена) Ангола починала от малария след депортиране от Германия в Луанда (Ангола) ИРВ
05/06/07 2 без име (мъже) Гамбия телата са намерени сред пътуващите на лодка близо до пристанище Моган в Канарските острови (Испания) КЕ / ЦИДРК / ДиаДН / Кан7 / ЕП
05/06/07 28 без име Алжир удавени, 8 намерени, 20 безследно изчезнали между Тунис и Алжир на път за Сардиния (Италия) Рой. / КЕ / ДиаДН



Списък с 17306 документирани смъртни случаи на бежанци в Крепостта Европа
Документирано на 01-11-2012 от UNITED
UNITED за междукултурни дейности, Европейска мрежа срещу национализма, расизма, фашизма и в подкрепа на мигрантите и бежанците
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

www.the-list.info страница 11

ус
та

но
ве

на
 

см
ър

т н
а

бр
ой

 ж
ер

тв
и

име произход причина за смъртта източник

01/06/07 21 без име Африка удавени между Малта и Либия, телата са извадени от френски кораб КЕ / ТИнд / Минд / MПЕ / ЛРб / КДС / ДШ / 
01/06/07 1 без име (мъж) неизвестен тялото е намерено от брегова охрана в напреднал стадий на разлагане близо до Лампедуса (Италия) ЛРб
29/05/07 1 без име Алжир починал от хипотермия в болница (Тунис), намерен на лодка, носена от течението, на 30км от бреговете на Тунис ЦБГ
22/05/07 1 без име неизвестен обявен за изчезнал при потъването на лодка близо до Малта НАН / ЛСИ
22/05/07 3 без име Сенегал телата са намерени на борда на лодка, носена от течението, близо до Ломпул (Сенегал) в посока Испания КЕ / ТиСп / НАС
21/05/07 57 без име(28 мъже; 23 жени; 6 деца) Еритрея удавени между Малта и Либия, властите в Малта са сигнализирани за помощ твърде късно от самолет КЕ / ЛРб / ББС / ЕБиз / Рой. / ЛСИ / НАН / МНШ / 
19/05/07 1 Конрад Диксън (40, мъж) Ямайка самоубийство, отхвърлена молба за убежище, самозапалил се в Джеймс Бриднли Клоус (Великобритания) ИРВ
18/05/07 28 без име (3 деца) неизвестен 28 души са изчезнали при потъване на лодка близо до брега на Малта, пътували от Либия до Италия Рой. / КЕ / ТаймсМ / НАН / МНШ
12/05/07 2 без име (мъж) Еритрея телата са хвърлени в морето, починали по пътя от Триполи (Либия) до Лампедуса (Италия) КЕ / Тгком / ЛСИ
07/05/07 1 без име (мъж) Алжир починал в болница в Испания, след като бил спасен в морето на Гибралтар от британски кораб ИРВ / Хералд / СМ
07/05/07 1 без име (мъж) Мароко починал от глад, намерен в лодка близо до брега на Палерно (Италия) НАН / ЛРб / UНИta / MПЕ / Алиснюз
30/04/07 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал от хипотермия и дехидратация след пътуване от Африка до Гран Канария (Испания) ЕЛМ / ЕП
28/04/07 3 без име Субсахарска Африка намерени мъртви на борда на лодка, пътуваща от Мавритания за Гран Канария (Испания) ЕП / КЕ / КадСер
27/04/07 3 без име (15, момиче; 1, дете; мъж) Кюрдистан 1 удавен, 2 безследно изчезнали, след като трафикантите ги хвърлят в морето до Лерос (Гърция) Катимер / КЕ
25/04/07 1 без име Субсахарска Африка намерен мъртъв на лодка, акостирала в Тенерифе ЕЛМ / ЕП / ЕКСПА
25/04/07 1 без име Субсахарска Африка починал на плажа Арчил в Тенерифе (Испания) след пътуване от Субсахарска Африка ЕЛМ / ЕП / ЕКСПА
23/04/07 12 без име Субсахарска Африка обявени за удавени, 11 тела са хвърлени в морето, 1 намерен на лодка, спасена близо до мавританската брегова ивица ЕКСПА / ЕП / МСвят
23/04/07 1 без име Субсахарска Африка починал след спасителна операция в морето на Мавритания на борда на лодка от Африка за Испания ЕП / ЕКСПА / МСвят / ЕЛМ
23/04/07 132 без име (мъже) Сенегал удавени, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, всички са от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Абдулайе Ба (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Ибрахима Мбало (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Усман Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Умаро Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Хамиду Диало (35, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Хамади Соу (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Алиу Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Буба Канде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Умар Дябуйел Балде (17, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Салио Сейди (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Амаду Канде (19, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Мустафа Диало (24, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Ибрахима Диало (22, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Моктар Диало (25, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Аласан Диало (20, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Мустафа Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Джембару (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Арфанг Балде (26, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Мамаду Балде (29, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Нуру Балде (20, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Усман Балде (24, мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Исага Диенг (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Махамаду Конте (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Секу Омар Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Тидиане Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Юсуф Диао (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Ламине Балде (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
23/04/07 1 Салио Мбало (мъж) Сенегал удавен, корабокрушение близо до мароканската брегова ивица, родом от областта Колда (Сенегал) Книга:НевидимитенаКолда / ЦИДРК / ЕЛМ / КЕ
22/04/07 3 без име неизвестен 2 намерени, 1 безследно изчезнал; лодката се преобръща по време на спасителна операция на въоръжените сили на Малта МНШ
21/04/07 2 без име Алжир удавени, преди лодката им да бъде спасена в близост до Аннаба (Алжир) на път за Сардиния (Италия) КЕ / ЛаНС / ЕУА
16/04/07 1 без име (2 месеца, момиче) Китай починала от синдром на внезапната детска смърт по време на имиграционна проверка в Обервилие, Париж (Франция) ИРВ / РОбГ / Либерасион
11/04/07 1 без име (34, мъж) неизвестен самоубил се в бежански лагер в Лоте (Германия) ИРВ
03/04/07 2 без име (мъже) Либерия 1 изчезнал, 1 починал от хипотермия в болница, след като е намерен в лодка близо до Малага (Испания) ЕП
in Apr 07 13 без име (±22, мъже) Мароко удавени при потъване на лодката им близо до Надор (Мароко), пътували към Испания) КЕ / Блади
in Apr 07 3 без име (мъже) Субсахарска Африка починали на борда на малко превозно средство по време на пътуване до Канарските острови (Испания) Блади
27/03/07 7 без име (мъже) неизвестен измръзнали до смърт след промъкване през турско-иранската граница при опит да се доберат до Европа тдн / КЕ / ТодЗам
18/03/07 1 Удхави Бандари (40, мъж) Непал самоубийство, запалил се от страх да не бъде депортиран от Глазгоу (Великобритания) ББС / icS / ИвТ / ИНДВБ / ТИнд / Хералд / СМ / ХТ 
17/03/07 11 без име неизвестен 7 души изплували на брега, 4 безследно изчезнали, телата са намерени в Самос (Гърция), тръгнали от Турция КЕ / Катимер / НИА
17/03/07 1 Марин Могос (57, мъж) Румъния 

(без принадлежност)
самоубийство, обесен на летище Букурещ (Румъния) след депортацията му от Германия ССУ / НИА / ИРВ

08/03/07 3 без име Субсахарска Африка намерени в лодка близо до Тенерифе (Испания) на път от Мавритания ЕП / КЕ / Рой / БаскиНов
02/03/07 1 Байтул Атик (мъж) Бангладеш самоубийство, свръхдоза сънотворни след принудително завръщане в Бангладеш с жена си ИРВ
in Mar 07 1 без име Субсахарска Африка починал в лодка при опит да стигне до Тенерифе (Испания) от Мавритания, тялото е изхвърлено зад борда КЕ / ЕП
21/02/07 19 без име неизвестен обявени за безследно изчезнали, изхвърлени от лодка, пътуваща от Либия до Сицилия (Италия), причините за смъртта са неизвестни НЙТ / КъС / ДелТВ / ПМСМД
16/02/07 24 без име (1 жена) Сомалия удавени, 4 намерени, 20 безследно изчезнали, лодка потъва близо до остров Самос (Гърция), пътувала от Турция за Гърция Калийдж/ ПРр / ИХТ / МНШ / ПРр / ИХТ / АОЛ /
02/02/07 17 без име неизвестен удавени, 7 намерени, 10 изчезнали при потъване на лодка от Турция край остров Самос (Гърция) Катимер / АИА / Калийдж/ ЦБГ / МНШ / ПМСМД
in Feb 07 1 без име Субсахарска Африка намерен на борда на лодка, носеща се по течението, близо до бреговете на Западна Сахара на път за Канарските острови (Испания) Нюз24 / ЦБГ
30/01/07 1 без име (31, мъж) Нигерия самоубийство, намерен обесен в килията си в затвора Берн-Вицвил (Швейцария) от страх да не бъде депортиран Вивре / ПолБерн
29/01/07 1 Абас Усман (26, мъж) Нигерия самоубийство, намерен обесен в килията си в затвора Престън, обвинен в използване на фалшиви документи ИРВ
22/01/07 2 без име неизвестен укрити в превозно средство, намерени под ковчег, транспортиран от Кипой (Гърция) МНШ / ТП
22/01/07 1 Самюъл Питър Бенджамин (17, м.) Южна Африка укрит в превозно средство, тялото е намерено в колесарното отделение на самолет в Лос Анджелис при опит да стигне Лондон (Великобритания) ЦБГ / ИРВ
17/01/07 7 без име (6 мъже; 1 жена) неизвестен удавени, 2 намерени, 5 безследно изчезнали, лодка от Турция потъва край остров Самос (Гърция) Катимер / ЦБГ
15/01/07 1 без име (±25, мъж) Гамбия/Сенегал открит измръзнал в колесарното отделение на самолет от Гамбия за Брюксел (Белгия) Ангола Прес / МНШ / ПМСМД / Вивре
14/01/07 1 Мохамад Сила (23, мъж) Гвинея неоказана медицинска помощ, центърът за бежанци Ремшайдер (Германия) отказал да повика линейка Крвн
07/01/07 1 ембрион (5 месеца) Конго майката е била физически изтощена, арестувана с цел предотвратяване на миграцията й, оставен на мароканската граница СтУ / КЕ
01/01/07 3 без име Субсахарска Африка починали от глад, 2 хвърлени зад борда, 1 тяло намерено в лодка на пристанище в Канарските острови (Испания) КЕ / ЕЛМ / МНШ

in 2007 50 без име (мъже; жени; деца) неизвестен починали, трафикантите ги заставят да скочат зад борда, за да избягат по-лесно от бреговата охрана на остров Самос (Гърция) ГХМ
in Jan 07 1 Имран Юсаф (28, мъж) Пакистан самоубийство, намерен обесен в дома на приятел в Бедфорд (Великобритания) след отказ да му бъде удължена визата ИРВ
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31/12/06 33 без име (4 жени) Алжир удавени, корабокрушение близо до Алжир на път за Сардиния (Италия) ЛаНС / КЕ
30/12/06 20 без име Субсахарска Африка удавени, 9 намерени, 11 изчезнали, 2 лодки потъват на 60км от Суд оф Лааюн (Мароко) на път за Испания ААЧП / ABC
23/12/06 1 без име (млад човек) Субсахарска Африка намушкан от мароканската полиция в Рабат при депортационна операция с цел предотвратяване на миграцията към Европа ААЧП / ЕИЦСР
20/12/06 24 без име Субсахарска Африка починали от глад, телата са хвърлени зад борда от лодка, разбила се близо до Йоф (Мавритания) на път за Испания Рой / ССУ
16/12/06 126 без име Западна Африка обявени за удавени, безследно изчезнали, лодката се преобръща по пътя от Джифер (Сенегал) за Испания ТаймсМ / ИХТ / СНН / ЦБГ / Вита / АНП / ЕП / 
14/12/06 5 без име Субсахарска Африка починали при опит да стигнат до Канарските острови (Испания), лодката е намерена край Анфрифт (Мароко) ААЧП
13/12/06 1 без име неизвестен удавен, лодка с 29 оцелели се разбива край Дакар (Сенегал) на път за Канарските острови (Испания) ТаймсМ / ИХТ / ПРр / КЕ / ААЧП / САЩТудей / 
13/12/06 3 без име неизвестен починали в болницата, лодката се разбива край Дакар (Сенегал) на път за Канарските острови (Испания) ТаймсМ / ИХТ / ПРр / КЕ / САЩТудей / МНШ / 
11/12/06 51 без име Египет, Сирия, Палестина удавени, лодката се преобръща близо до Сеферихисар (Турция) на път за гръцкия бряг тдн / ТП / Ya.D
10/12/06 1 без име Азия удавен при корабокрушение близо до Рестинга Смир (Мароко) на път за Сеута (Испания/Мароко) ААЧП
09/12/06 1 без име (40, мъж) България самоубийство в център за задържане на бежанци в Ламеция (Италия), очаквал депортация ЛРб / ПРр
06/12/06 1 без име неизвестен починал от дехидратация и хипотермия, намерен в лодка, акостирала в Аргинегин (Испания) ЦБГ / ГейГК / КЕ / ЕЛМ / TС / МНШ / ААЧП
06/12/06 1 без име неизвестен починал от дехидратация и хипотермия в болницата, след като лодката акостира в Аргинегин (Испания) КЕ / ЕЛМ / МНШ / ААЧП / ЦБГ / ТиСп / ГейГК / TС
04/12/06 3 без име Афганистан/Мавритания удавени, безследно изчезнали, лодка с 29 пътуващи потъва край бреговете на Турция на път за Гърция тдн / КЕ / ПРр
03/12/06 1 без име неизвестен застрелян от мароканската гранична полиция при опит на пресече граничната ограда в Мелиля (Испания/Мароко) Еграма / ААЧП
02/12/06 1 без име Субсахарска Африка починал от дехидратация и хипотермия в болницата, след като лодката достига Тенерифе (Испания) ААЧП
02/12/06 102 без име Субсахарска Африка удавени, корабокрушение близо до Дакар заради бурни води, тръгнали от Сенегал ПРр
01/12/06 1 Казим Кустул (22, мъж) Турция самоубийство, обесил се в център за задържане на бежанци в Марсилия (Франция), докато чака да бъде депортиран ИНДМ / Ватан / ПРр / МНШ / LAДЕП

in Dec 06 50 без име Субсахарска Африка починали от глад, хвърлени зад борда, лодката акостира в Йоф (Сенегал) на път за Испания МНШ / ААЧП
in Dec 06 2 без име (мъже) Босна укрит в превозно средство, намерен в камион в Анкона (Италия), задушен от газовата вода? В камиона КЕ / ЛРб
30/11/06 1 без име Субсахарска Африка намерен в лодка в 15 оцелели, спасени от плавателен кораб на ARC, пътуващ от Африка към Испания ЯхтУърлд / КЕ / ЕЛМ / МНШ / ААЧП
26/11/06 20 без име (13 деца) Субсахарска Африка удавени, телата изплуват на брега след преобръщане на лодка близо до Лааюн (Мароко) на път за Испания ПСЖТИ / MПЕ / Рой / ЕЛМ / КЕ / ЦБГ / Нюз24 / 
26/11/06 24 без име (8 деца) Субсахарска Африка безследно изчезнали след преобръщането на лодка близо до Лааюн (Мароко) на път за Испания ПСЖТИ / MПЕ / Рой / ЕЛМ / КЕ / ЦБГ / Нюз24 / 
26/11/06 1 Наджи Дохатем (30, мъж) Субсахарска Африка удавен, млад активист за човешките права, лодката потъва край Лааюн (Мароко) на път за Испания MПЕ / ЕЛМ
21/11/06 1 Коне Уатара (26, мъж) Субсахарска Африка починал в болница в Сеута (Испания, Мароко), прекарал 2 седмици там, след като лодката от Мароко потъва ААЧП
19/11/06 3 без име Сомалия/Палестина удавени, 1 намерен, 2 безследно изчезнали, лодката се преобръща близо до бреговете на Измир (Турция) на път за Гърция IНТHerald / Катимер / КЕ / ЦБГ

in Nov 06 18 без име Субсахарска Африка телата са хвърлени зад борда, лодката е спасена от плавателен кораб на ARC, на път от Африка за Испания МНШ / ААЧП / ЯхтУърлд
in Nov 06 1 без име (±40, мъж) Афганистан укрит в превозно средство, починал, след като камионът, под който се криел, го премазва в Харлоу (Великобритания) ИРВ
27/10/06 6 без име Алжир удавени, пътуват от Уахран (Алжир) за Испания ЦБГ / НАК / КЕ / ААЧП
27/10/06 1 Артур Айвазов (±40, мъж) Азербайджан самоубийство, чакал за убежище 8 години в Холандия, психологическа травма ЗБЯ / Oz
24/10/06 4 без име (3 мъже;1 бременна жена) Магреб удавени, 3 намерени, 1 безследно изчезнал, корабокрушение на 16км от Малта на път от Либия за Италия MПЕ / MM / КЕ / ИРВ / ТаймсМ
12/10/06 1 Берайс Фетхи (30, мъж) Тунис тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане близо до бреговете на Фукат (Алжир) ЕжнО
12/10/06 10 без име (мъже) Тунис обявени за удавени, 9 безследно изчезнали, 1 намерен в напреднал стадий на разлагане близо до Фукат (Алжир) ЕжнО
10/10/06 40 без име Афганистан обявени за удавени, безследно изчезнали при потъване на лодка близо до остров Китира (Гърция) Катимер / MПЕ / ПМСМД / ABC / КЕ
08/10/06 1 без име (±20, мъж) Ирак укрит в превозно средство, търсещ убежище пада от камион на пътя край Фолкстоун, Кент (Великобритания) Мрр / ББС / ИРВ
05/10/06 24 без име Магреб удавени, след като гумената им лодка се разваля при опит да достигнат Канарските острови (Испания) ААЧП / ББС / ГрдЪн / Алджазира / ПМСМД / ЦБГ /
in Oct 06 2 без име Судан починали по пътя за болницата след преобръщане на лодката им близо до Малта МНШ
in Oct 06 3 без име неизвестен обявени за удавени, намерени в напреднал стадий на разлагане близо до Малта МНШ / КЕ
in Oct 06 1 Абдулла Ахмед Марууф (30, мъж) Ирак самоубийство, запалил се в колата си в Стоктън (Великобритания) от страх да не бъде депортиран ИРВ
26/09/06 9 без име Близък изток/

Северна Африка
удавени, 6 намерени, 3 безследно изчезнали, предполага се, че гръцката брегова охрана ги изхвърля в турски води СМ / ТП / КЕ / тдн / МНШ / ФР-ББ / ЦБГ / ПМСМД /

23/09/06 2 без име (жена; дете) неизвестен удавени, корабокрушение заради претоварване на 80км от Лампедуса (Италия) ЛРб / КЕ / ИХТ / ЦБГ / ПМСМД / ИРВ
23/09/06 25 без име неизвестен удавени след потъването на лодката им близо до Кенитра (Мароко) на път за Испания ААЧП
21/09/06 2 без име Мароко 1 намерен, 1 безследно изчезнал, тялото изплува близо до Тарифа (Испания), тръгнали с джет от Мароко ЦБГ / ААЧП
17/09/06 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал от неоказване на медицинска помощ в полицейски арест, след като лодката акостра в Лос Кристианос (Испания) ЕЛМ / КЕ / ЦБГ / БаскиНов / ПМСМД / КаосРЕД / 
17/09/06 13 без име неизвестен удавени, 1 намерен, 12 безследно изчезнали при корабокрушение на 230км от югозападна Малта на път за Италия КЕ / ЛРб / MM / ЦБГ / ИРВ
16/09/06 1 без име (мъж) Субсахарска Африка тялото е намерено в лодка 56 оцелели, пристигнали в Лос Кристианос, Канарските острови (Испания) ЕЛМ / КЕ / ЦБГ / БаскиНов / ААЧП
12/09/06 250 без име неизвестен безследно изчезнали, лодката се носи с милостта на вълните, изпратили SOS сигнал край Лампедуса (Италия) НАН / ИРВ
10/09/06 2 без име Кюрдистан починали в минирана зона при влизане в зоната Висас, Еврос (гръцко-турската граница) Катимер / КЕ / МНШ / ФР-ББ
09/09/06 17 без име (9 мъже; 5 жени; 3 деца) Сомалия починали от глад, хвърлени зад борда, корабът се носи по течението по пътя от Либия за Италия КЕ 
07/09/06 1 Юджийн Еджике Обиора (48, мъж) Нигерия търсещ убежище, удушен от полицай в бюро за социално подпомагане в Трондхайм (Холандия) МНШ / НРА
05/09/06 2 без име неизвестен удавени, телата са намерени на плаж в Торета Гранитола близо до Масара дел Валло (Италия) ЛРб / КЕ
03/09/06 1 без име (19, мъж) Алжир укрит в превозно средство, паднал в поле във Вивант (Франция) от колесарното отделение на самолет от Северна Африка МНШ
03/09/06 1 Ханвиер Макиади (31, мъж) Конго самоубийство, обесен под мост, отхвърлена молба за убежище (Великобритания); известен също като Пол Кийс РочдейлО / ИРВ
03/09/06 1 без име Магреб намерен близо до Лос Анконес (Испания), тялото е хвълено зад борда от лодка, акостирала при Лансароте (Испания) ААЧП
02/09/06 8 без име Еритрея/Сомалия починали от глад и жажда, телата са хвърлени зад борда по време на пътуване към Италия ЛРб / КЕ / МНШ / ПМСМД 
01/09/06 1 без име (±30, мъж) Пакистан удавен, лодката се разбива в скали близо до Хания (Гърция) на път от Египет към Италия Катимер / КЕ / ЦБГ
01/09/06 3 без име Субсахарска Африка починали, след като са спасени близо го Ел Иеро, Канарските острови (Испания), при потъване на лодка ЕЛМ / КЕ / МНШ / ЦБГ / СурИсто / ПМСМД / ААЧП
01/09/06 7 без име неизвестен обявени за удавени, изчезнали при потъването на лодка близо до бреговете на остров Крит (Гърция) КЕ / ФР-ББ
30/08/06 10 без име неизвестен починали в лодка с 13 оцелели, телата са хвърлени зад борда при пътуване към Италия ЛРб / КЕ
29/08/06 132 без име Субсахарска Африка удавени, 84 намерени, 48 изчезнали, корабокрушение близо до мавританския бряг при Ноуакчот ЕП / КЕ / ЦБГ / Нюз24 / МНШ / ГрдЪн / ДАЗ / 
28/08/06 1 без име (мъж) Мали починал от дехидратация, след като мароканските власти го изоставят в пустинята Сахара МНШ / Рой / КЕ / ББС / ЦБГ
27/08/06 20 без име Африка 15 намерени, 5 безследно изчезнали близо до бреговата ивица на Мавритания, хвърлени зад борда, след като са починали от дехидратация МНШ / КЕ / ЕП / ББС / ЕЛМ / МАГ / ПМСМД / 
27/08/06 1 без име (мъж) Мали починал от дехидратация, намерен на лодка, пътуваща от Мавритания към Канарските острови (Испания) ААЧП
26/08/06 1 без име (жена) неизвестен тялото е намерено на плавателен съд, засечен близо до бреговете на Малта МНШ / ИРВ
26/08/06 8 без име неизвестен телата са намерени на кораб, пътуващ от Сенегал за Канарските острови (Испания) ААЧП
25/08/06 1 без име (±30, мъж) Еритрея починал от глад по време на пътуване, намерен в лодка в Портопало ди Капопасеро (Италия) НАН / КЕ / ЛРб
20/08/06 28 без име (26 мъже; 5 жени; 1 дете) неизвестен удавени, 6 намерени, 22 липсват; лодката се преобръща близо до бреговете на Лампедуса (Италия) КДС / ИМ / MET / ЛРб / ИФЕИ / СтУ / ЦБГ /
20/08/06 1 без име (мъж) неизвестен предполага се, че е изяден от акула след преобръщане на лодка близо до Лампедуса (Италия) ИМ / ЛРб
20/08/06 1 без име (мъж) неизвестен починал след падане в морето при опит да прекоси Сицилианския канал СтУ / КЕ / ИРВ
19/08/06 50 без име (4 жени; 10 деца) Африка удавени, 12 намерени, 38 изчезнали, лодката се блъска във военен кораб близо до Лампедуса (Италия) НАН / КДС / ББС / ИМ / Рой / ГрдЪн / МНШ / КЕ /
19/08/06 30 без име неизвестен удавени, телата са безследно изчезнали, лодката потъва край бреговете на остров Лампедуса (Италия) ПМСМД / ПСЖТИ
17/08/06 1 Замира Садигова (51, жена) Азербайджан самоубийство, скочила от 11 етаж на апартамента си в Найтсууд (Великобритания) от страх да не бъде депортирана Хералд / ИРВ
17/08/06 3 без име неизвестен намерени на лодка с 81 оцелели и спасени близо до Канарските острови (Испания) СтУ / КЕ / ЦБГ / ААЧП
14/08/06 28 без име Африка починали от глад и жажда по пътя от Сенегал за Канарските острови (ИспанияІ ЦБГ / ААЧП / МСвят
14/08/06 1 без име Африка починал от глад в болница в Мавритания след спасителна операция на лодката на път за Испания ЦБГ / ААЧП
12/08/06 28 без име Африка починали от глад на лодка, инструктирана от испанската брегова охрана да промени курса си СтУ / ЕЛМ / КЕ
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12/08/06 5 без име Магреб починали от глад: 4 хвърлени зад борда по пътя от Мароко до Испания; 1 починал в болница в Мароко ААЧП
12/08/06 1 Пиер Палмаба Кабама (61, мъж) Конго самоубийство, скочил от 5 етаж на център за хора, търсещи убежище, в Маргейт (Великобритания) ИРВ
11/08/06 15 без име Сенегал починали от наранявания, телата са хвърлени зад борда, газова бутилка гръмва на кораба от Дакар (Сенегал) МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / БостънГ / ЦБГ / ААЧП / БД
11/08/06 3 без име Сенегал починали от наранявания, намерени на кораб от Дакар (Сенегал), след като газова бутилка гръмва на борда МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / БостънГ / ЦБГ / ААЧП
06/08/06 1 без име Мароко починал в център за задържане на бежанци в Болоня (Италия), започнал бунт СтУ
06/08/06 1 без име (24, мъж) Африка обявен за удавен, безследно изчезнал, паднал от лодка при репатриране от Холандия за Африка ДВк
06/08/06 1 Мохамед Алуи (33, мъж) Тунис намерен в център за задържане на бежанци в Болоня (Италия), свръхдоза с лекарство против епилепсия, не е бил епилептик MПЕ / АПП / АСП / АФИТ / СПм / ЛЕСП / ИЛД
05/08/06 1 без име (мъж) Северна Африка намерен от местната полиция на плаж в Калета дел Меро (Испания) TС / ААЧП
04/08/06 2 без име (мъж) неизвестен 1 хвърлен зад борда, 1 намерен в лодка с 66 оцелели, засечена при Тенерифе (Испания) TС / ЕЛМ / КЕ / СтУ / ЦБГ / ААЧП
02/08/06 5 без име Китай починали в автомобилна катастрофа при опит да избягат от полицията в Германия, след като са вкарани през Чехия БЕРЗ / МО / ТагесШ
in Aug 06 1 Керъл (18 месеца) Сиера Леоне починала от глад при пътуване от Либия до Лампедуса (Италия), родителите й я хвърлят зад борда НАН / ЛРб
in Aug 06 2 без име (±7) неизвестен предполага се, че умират от глад на път за Лампедуса (Италия), телата са хвърлени зад борда НАН / ЛРб
01/08/06 28 без име Субсахарска Африка удавени, телата изплуват край бреговете на Блибилат (Мароко) при опит да достигнат Канарските острови (Испания) ЕЛМ / КЕ / ББС / TС / СтУ / ЦБГ / ААЧП
in Aug 06 4 без име Сенегал починали в болница в Мавритания след експлозия на газова бутилка в кораб от Дакар (Сенегал) МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / БостънГ / ЦБГ
01/08/06 1 Ван Н. (29, мъж) Виетнам автомобилна катастрофа в Даненрайх (Германия) при преследване с полицията по време на проверка на документите BF / ДВк / IN
01/08/06 1 Дук Н. (24, мъж) Виетнам автомобилна катастрофа в Даненрайх (Германия) при преследване с полицията по време на проверка на документите BF / ДВк / IN
01/08/06 1 Ти Н. (23, жена) Виетнам автомобилна катастрофа в Даненрайх (Германия) при преследване с полицията по време на проверка на документите BF / ДВк / IN
in Aug 06 1 Моджитаба Фарахян (28, мъж) Афганистан самоубил се в къщата си във Влисинген (Холандия) от страх да не бъде депортирам Oz
30/07/06 2 без име неизвестен предполага се, че са починали от слънчев удар, телата са намерени в лодка, акостирала в Лос Кристианос (Испания) ЦБГ / TС
30/07/06 1 без име (мъж) неизвестен починал от глад, след като е бил хоспитализиран в Палермо (Италия) след корабокрушение край Лампедуса (Италия) МИРит / ЛРб / КЕ / СтУ / ЦБГ
29/07/06 13 без име неизвестен обявени за починали то глад на лодка с 14 оцелели, носили се по течението край Лампедуса (Италия) ББС / МИРит / КЕ / ЛРб / СтУ / МНШ / ЦБГ / ИРВ
29/07/06 17 без име (5 мъже; 5 жени; 7 деца) неизвестен удавени след корабокрушение близо до бреговете на Малта; италиански плавателен съд спасява 12 оцелели МНШ / ЛРб / КЕ / МИРит / СтУ / ЦБГ / MM / ИРВ
28/07/06 2 без име (мъже) Субсахарска Африка удавили се по време на спасителна операция, лодката е засечена близо до Тенерифе (Испания) МНШ / ЕЛМ / КЕ / СтУ / ЦБГ / Правда / ААЧП / 
28/07/06 2 без име (1 мъже; 1 млад човек) Субсахарска Африка починали на спасителен кораб, лодката е засечена близо до Тенерифе (Испания) МНШ / ЕЛМ / КЕ / Правда / ЦБГ / ААЧП / таз / 
28/07/06 34 без име неизвестен удавени: 12 намерени, 22 безследно изчезнали, корабокрушение във водите на Сенегал на път за Испания ААЧП
27/07/06 1 без име неизвестен починал от глад, намерен на лодка, акостирала в Канарските острови (Испания), 111 оцелели СтУ / ААЧП
26/07/06 17 без име Субсахарска Африка обявени за удавени, всички тела са безследно изчезнали, лодка от Либия за Италия потъва край Махдия (Тунис) СтУ / ЕЛМ / КЕ / Рой / МИРит
26/07/06 1 Садедин (момче) Македония починал без оказана медицинска помощ в център за хора, търсещи убежище, в Швейкхойзен, Геевенбург (Холандия) ДВк
25/07/06 2 без име Азия починали при експлозия в минирано поле в Еврос (Гърция) при опит да прекосят гръцко-турската граница ПМСМД / Катимер / МНШ / ЦБГ
24/07/06 2 без име Субсахарска Африка починали то хипотермия, намерени на лодка с 48 оцелели, акостирала в Гран Канария (Испания) МНШ / ЕЛМ / КЕ / СтУ / ББС / ПМСМД / ЦБГ /
24/07/06 3 без име (мъже; 24, жена) неизвестен обявени за удавени, телата са намерени от брегова охрана на плаж в Жела (Италия) СтУ / КЕ / КДС / МИРит
23/07/06 4 без име Субсахарска Африка починали от глад, хвърлени зад борда, лодка с 48 оцелели акостира в Гран Канария (Испания) ААЧП
23/07/06 4 без име Субсахарска Африка самоубийство: напуснали лодката по пътя, за да стигнат до Гран Канария (Испания) ААЧП
22/07/06 2 без име (мъже) Субсахарска Африка починали от глад в болница, след като са спасени на кораб, пристигнал в Тенерифе (Испания) СтУ / КЕ / ЕЛМ / ПМСМД / ААЧП
22/07/06 2 без име неизвестен намерени на борда на спасена лодка на път за Канарските острови (Испания) СтУ
21/07/06 1 без име (мъж) Субсахарска Африка намерен на лодка с 43 оцелели, акостирали на пристанище в Лос Кристианос, Тенерифе (Испания) МНШ / ЕЛМ / КЕ / ПМСМД / ААЧП
18/07/06 1 Адамс Джон (7 месеца, дете) неизвестен предполага се, че починал от сърдечна недостатъчност, причинена от хипотермия, след пристигане във Фуертенвентура (Испания) ПМСМД / ЕЛМ / МНШ / СтУ / КЕ / ЦБГ / ААЧП
16/07/06 1 без име (жена) Русия самоубийство, търсеща убежище, задържана от център за регистрация на чужденци, Пабраде (Литва) МНШ
07/07/06 9 без име (1 дете) неизвестен телата са намерени на бреговете на Канарските острови (Испания) ААЧП
07/07/06 3 без име (мъже) Африка намерени при пристигането на лодката в Тенерифе (Испания), починали от дехидратация по време на пътуването ПМСМД / МНШ / СтУ / КЕ / ЕП / ЦБГ / ААЧП / 
06/07/06 3 без име (мъж; ±30, жена; ±3, деца) Субсахарска Африка удавени, на път за Канарските острови (Испания), намерени от рибари край нос Боджард (Мароко) МНШ / ПМСМД / ЛВ / ЕИЦСР / ААЧП
05/07/06 1 Абий Фесфха Абебе (35, мъж) Етиопия самоубийство, намерен обесен в центъра Грийнбанк Драйв (Великобритания) след отказ на молба за убежище ИРВ / icliveРпбoОГрасизъм
03/07/06 30 без име Субсахарска Африка удавени, 26 намерени, 4 изчезнали, корабокрушение край Ел-Аюн (Мароко), на път за Канарските острови (Испания) Вита / МНШ / ПМСМД / СтУ / КЕ / ЕЛМ / МИРит / 
03/07/06 3 без име Субсахарска Африка починали при опит да прескочат граничната ограда към Мелиля (Испания/Мароко), предполага се, че са застреляни от гранична полиция СтУ / КЕ / ЕЛМ / ЕИЦСР / Вита / ПМСМД / МИРит /
in Jul 06 11 без име Африка починали при опит да стигнат до Канарските острови (Испания) от мавританския бряг СтУ
in Jul 06 30 без име Африка удавени, телата изплуват от Атлантическия океан, след като лодката потъва близо до Западна Сахара НЙТ
29/06/06 16 без име Мароко удавени, 3 намерени, 13 безследно изчезнали след корабокрушение на 200км от Ел-Аюн (Мароко) на път за Испания МНШ / ААЧП
27/06/06 2 без име неизвестен намерени мъртви в рибарска лодка с 266 оцелели близо до бреговете на Малта на път за Италия ЕБиз / СтУ / КЕ
26/06/06 5 без име (3 деца; 2 възрастни) неизвестен удавени след корабокрушение, намерени от турската брегова охрана близо до Кушадасъ (Турция) СтУ / ТП / НЦА
22/06/06 1 без име (±25, мъж) Индия укрит в превозно средство, починал от прегряване, намерен 2 седмици по-късно в канавка в Есекс (Великобритания) ББС / ПМСМД / ЦБГ / ИРВ / EAДT
19/06/06 1 Маджид Санари Samari (37, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в център за хора, търсещи убежище, в Ханстхолм (Германия) след отказ на молбата му за убежище КП / МНШ / НРА / ВКООНБ
12/06/06 1 без име (±25, мъж) Индия укрит в превозно средство, починал от прегряване в каросерията на камион в Есекс (Великобритания) ББС / есс / ГрдЪн / ПМСМД / ЦБГ / ИРВ / EAДT
10/06/06 1 Олексий Вароновски (34, мъж) Украйна самоубийство, предполага се самонараняване, задържан в затвора Рай Хил (Великобритания) заради имиграционен закон, в очакване на депортация НККсД / ВКООНБ / ИРВ
09/06/06 11 без име Африка удавени, 3 намерени, 8 безследно изчезнали; корабокрушение, причинено от претоварване, близо до бреговете на Малта ЛРб / Льо Монд / ГуидаС / МНШ / СтУ / Рой / КЕ / 
06/06/06 1 без име (6, момче) Сомалия удавен, лодката потъва на 2.5км от остров Самос (Гърция), 22 спасени от друг плавателен съд ПМСМД / Катимер / НЦА / СтУ / МНШ / КЕ / ЦБГ / 
05/06/06 1 без име Магреб тялото е намерено на борда на лодка близо до Кабо де Гата (Испания) ААЧП
04/06/06 15 без име неизвестен удавени, 1 намерен, 14 изчезнали след преобръщане на лодка на 222км от бреговете на Малта КЕ / СтУ / ЦБГ / ИРВ
03/06/06 4 без име (мъже) неизвестен удавени, телата са намерени близо до бреговете на Рагуса (Италия) СтУ / КЕ / ЦБГ
02/06/06 15 без име неизвестен удавени след корабокрушение в Средиземно море МНШ
in Jun 06 1 Деджере Кебеде-Тулу (25, мъж) Етиопия тялото е намерено в апартамента му в Лондон, един от най-добрите бегачи на Великобритания, тренирал въпреки че живеел с £25 на седмица ИРВ / ТелеГ / ТИнд
30/05/06 1 без име Молдова починал в минирана зона при пресичане на турско-гръцката граница ИМК
30/05/06 7 без име неизвестен телата са репатрирани от Испания в Мароко с още 433 мигранти AПHDA
19/05/06 42 без име (±25) Афганистан/Бангладеш укрити в превозно средство, малък камион катастрофира в паркиран фургон до Османие (Турция) КЕCL / МИРит / Я.Н / ПМСМД / МНШ / КЕ / тдн / 
18/05/06 7 без име неизвестен намерени на лодка, настигната от буря при Сфакс (Тунис) на път от Либия за Италия МИРит / СтУ / КЕ / ИРВ
15/05/06 1 Есе Елизабет Алаби (29, жена) Нигерия без медицинско лечение, с по-нисък приоритет в изчакването на трансплантация на сърце от великобританските граждани ИРВ / ББС
13/05/06 37 без име неизвестен 26 безследно изчезнали, 11 намерени мумифицирани в лодка, носеща се по течението близо до Карибите на път за Испания МНШ / ИРВ / МИРит / СтУ / КЕ / ЕП / ЦБГ / ААЧП
13/05/06 1 Сивантан Гоутаман (29, мъж) Шри Ланка самоубийство, скочил под влак, изгубил разрешителното си за работа след отказ на молбата му за убежище (Великобритания) Thenews / ИРВ
11/05/06 1 Асиф Азмад (17, мъж) Афганистан предполага се, че е бил укрит в превозно средство, тялото е намерено на магистрала A3 близо до Кланфийлд (Великобритания) ИРВ
08/05/06 1 без име (57, жена) Китай самоубийство, обесила се в център за задържане на бежанци в Нойс (Германия) от страх да не бъде депортирана Про Асай / ПМСМД / Хиергбл
02/05/06 2 без име (мъже) неизвестен удавени, 1 намерен, 1 изчезнал, корабокрушение край Кушадасъ (Турция) на път за остров Самос (Гърция) СтУ / МИРит / МНШ / ЦБГ / Правда / AФП

in May 06 1 Сейни Дабо (мъж) Африка починал от глад, лодката е намерена да се носи по течението, тръгнала е от нос Вердиан в Канарските острови (Испания) ДВк
in May 06 1 Буба Сисе (мъж) Африка починал от глад, лодката е намерена да се носи по течението, тръгнала е от нос Вердиан в Канарските острови (Испания) ДВк
in May 06 1 Диау Сункар Диеми (мъж) Африка починал от глад, лодката е намерена да се носи по течението, тръгнала е от нос Вердиан в Канарските острови (Испания) ДВк
in May 06 8 без име (мъже) Сенегал/Гвинея-Бисау/

Гамбия
починали от глад, лодката е намерена да се носи по течението, тръгнала е от нос Вердиан в Канарските острови (Испания) ДВк

27/04/06 1 С. Д. (31, мъж) Мароко починал при астматичен пристъп в център за задържане на бежанци в Трахал, Сеута (Испания/Мароко), докато чака изгонването си СтУ / КЕ / ЕЛМ / КнРед
25/04/06 1 без име (40, мъж) Алжир тялото е намерено на брега в Ел Тарахал (Испания) при опит за преминаване в Сеута (Испания/Мароко) ААЧП
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25/04/06 25 без име неизвестен удавени след корабокрушение близо до Кенитра (Мароко) на път за Испания ААЧП
23/04/06 1 без име (±24, мъж) Азия предполагаемо укрит в превозно средство, паднал от камион, носен 2км по магистрала А14, Кеймбриджшър (Великобритания) ИРВ
14/04/06 1 Доминик Кумадио (жена) Африка застреляна от полицията по време на улично безредие в Германия Спарта
04/04/06 34 без име неизвестен удавени в корабокрушение на път за Канарските острови (Испания) от Мавритания СтУ / КЕ / ЕЛМ / ЦБГ / ААЧП
in Apr 06 1 Мохамед Юсиф (28, мъж) Субсахарска Африка удавен, корабокрушение край Лампедуса (Италия), втори опит на един от депортираните след случая ‘Cap Anamur 37’ ГраничнаЛ-Европа
in Apr 06 1 Даниел Домини (30, жена) Бразилия самоубийство, пила антифриз, страхувала се да не бъде разделена с дъщеря си от имиграционните служби ИРВ
18/03/06 3 без име неизвестен телата са намерени на бреда на Кабо Бланко (Испания) ААЧП
17/03/06 13 без име (млади хора) Африка безследно изчезнали на път от Лааюн (Мароко) за Канарските острови (Испания) СтУ / ПСЖТИ / ААЧП
16/03/06 1 без име Субсахарска Африка намерен от гражданска защита близо до пристанището на испанската част в Северна Африка - Мелиля (Испания/Мароко) СтУ
15/03/06 26 без име (мъже) Субсахарска Африка удавени на път за Испания, телата са извадени от водите на Мавритания от испански кораб МАГ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / ЦБГ / ААЧП / ДВк
12/03/06 12 без име Субсахарска Африка намерени мъртви в лодка, носеща се по течението близо до островите Кабо Верде на път за Канарските острови МНШ / ПУБп / ААЧП
09/03/06 1 Насер Ал Шдайда (36, мъж) Сирия самоубийство, скочил под влак в Лондон (Великобритания) от страх да не бъде депортиран след отказ на молбата му за убежище ИРВ / Стретам
07/03/06 45 без име Африка удавени, 2 малки лодки се преобръщат на път за Испания, едната катастрофира с плавателен съд на бреговата охрана МАГ / НРС / IНД / СтУ / КЕ / ЕЛМ / ЦБГ / ААЧП / 
07/03/06 3 без име неизвестен укрити в превозно средство, намерени мъртви в камион, пристигнал в Бари (Италия) от Дурацо (Албания) СтУ / ЛРб / КЕ
05/03/06 1 без име (мъж) неизвестен удавен, корабокрушение край Ахракс Пойнт (Малта) на път за Италия, избягал от център за задържане на бежанци Сафи СтУ / ЦБГ
05/03/06 9 без име неизвестен обявени за удавени, корабокрушение близо до Малта на път за Италия, избягал от център за задържане на бежанци Сафи СтУ / ЦБГ / ИРВ
04/03/06 1 без име Гамбия удавен при опит да достигне брега на Тенерифе (Испания) ААЧП
22/02/06 16 без име Мароко намерени на лодка, починали от хипотермия, глад и епилептични кризи на път за Испания ПСЖТИ
22/02/06 4 без име неизвестен укрити в превозно средство, починали от задушаване, намерени на кораб от Кот Д’Ивоар, пристигнал в Канарските острови СтУ / МНШ / ААЧП
20/02/06 1 Ядав Кришнакумар (дете) Шри Ланка бебе на семейство, търсещо убежище, умира от дехидратация в болница Феърфийлд (Великобритания), неоказана медицинска помощ МанчИв
19/02/06 12 без име Мароко удавени, лодка с 32 души тръгва от Джбел Будинар (Мароко) и се преобръща близо до Алмерия (Испания) ПСЖТИ
19/02/06 1 без име (25) Афганистан удавен, лодка с 6 афганистанци потъва край Чиос (Гърция) на път за Турция СтУ / КЕ / Катимер
19/02/06 2 без име неизвестен удавени, лодка с 24 пътници се преобръща край Алмерия (Испания) МНШ / СтУ / ААЧП / ЦБГ
18/02/06 9 без име неизвестен обявени за удавени след корабокрушение близо до либийския бряг на път за Италия СтУ
15/02/06 1 без име (жена) неизвестен измръзнала при прекосяване на българо-гръцката граница на планината Фалакон СтУ / МНШ
13/02/06 1 без име Афганистан починал от шок, след като братовчед му е пребит от гранични полицаи на пристанището в Патрас (Гърция) СтУ / МНШ
10/02/06 1 Тофик Ал-Каразе (27, мъж) Сирия самоубийство, търсещ убежище, обесил се в апартамента си в Рочдейл (Великобритания) от страх да не бъде депортиран ИРВ / РочдейлО
in Feb 06 2 без име (±27, мъже) Пакистан убит, паднал при пресичането на границата между Иран и Турция, трафиканти прерязали гърлата им, тъй като не могли да продължат очевидец 
in Feb 06 1 без име (±30, мъж) Бангладеш счупва си крака докато тича от Иран към Турция, групата се налага да го изостави очевидец
30/01/06 9 без име неизвестен удавени край бреговете на Алжир, изчезнали при опит да достигнат Испания СтУ / КЕ
30/01/06 1 Саледайм Фасахи (38, мъж) Алжир починал след избухнал пожар в център за задържане на бежанци Шрасинг (Люксембург) Одисей / Пиаца
24/01/06 1 Нуур Саед (22, мъж) Сомалия починал при падане от балкон, опитал се да избяга полицейски обиск на апартамента му в Плъмстед (Великобритания) ИРВ
23/01/06 8 без име Мароко удавени, 3 намерени тела, 5 изчезнали, лодка се преобръща близо до брега на Ал-Осейма в Испания ПСЖТИ / МНШ / СтУ / ААЧП
21/01/06 3 без име Пакистан/Бангладеш намерени замръзнали до смърт в лодка от Турция за Гърция с мигранти от Пакистан и Бангладеш СтУ / Катимер / КЕ / ЦБГ
19/01/06 1 Берекет Йоханес (26, мъж) Еритрея самоубийство, намерен обесен в центъра за отсраняване на имигранти Хармъндсуърт (Великобритания) в очакване на депортация СтУ / НККсД / ИРВ / ЦБГ
11/01/06 1 без име Ирак починал от инфаркт по време на полицейски арест в Атина (Гърция) от страх да не бъде депортиран МНШ
04/01/06 1 без име (мъж) неизвестен удавил се, докато плува към остров Лесбос (Гърция), след като лодката потъва на 80м от брега ЦБГ / МНШ / СтУ / Катимер / КЕ

in 2006 1 Али Аман Надер (мъж) Йемен убит от йеменските власти, репатриран след отказ на молба за убежище в Холандия ИКЧП
01/01/06 1 Мхеди Алий (30, мъж) Тунис починал в център за задържане на бежанци Пиан Дел Лаго (Италия), взел свръхдоза успокоителни ИЛМ / MПЕ / Lib
27/12/05 1 без име Мароко удавен, тялото е намерено от гмуркач и извадено от испанските служби за морско спасяване СтУ
25/12/05 1 без име (30, мъж) Мароко удавен, намерен до пластмасови бидони, вързани заедно, с които прекосил в испански води СтУ / ЕЛМ / КЕ
24/12/05 1 без име неизвестен удавен, намерен от властите на плаж в Кадис (Испания) МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ
24/12/05 1 без име Мароко удавен, намерен от властите на плаж в Кадис (Испания) СтУ / КЕ / ЕЛМ
21/12/05 2 без име Нигерия укрити в превозно средство, починали по време на пътуване от Калло (Холандия), изхвърлени от товарен кораб от съгражданите си МНШ / Нюз24 / КЕ / ДВк
19/12/05 30 без име Мавритания/Сенегал обявени за удавени при преобръщане на лодката им близо до Канарските острови, само 4 тела са намерени МНШ / СтУ / ЦБГ
10/12/05 1 без име (мъж) Африка намерен мъртъв на лодка с имигранти в Гибралтарския проток от испанските власти ЕКЗО
10/12/05 22 без име Африка обявени за удавени, изчезнали в бурни води в Гибралтарския проток на път за Испания ЕКЗО
09/12/05 2 без име неизвестен убити в минирана зона на гръцко-турската граница, телата са намерени от властите в Кастанис (Гърция) МНШ / Катимер / КЕ
08/12/05 1 Мохамед Ханиф (27, мъж) Бангладеш самоубийство в център за хора, търсещи убежище, в Хектел-Ексел (Белгия), опитал самоубийство два пъти преди това Универсо EМБмassy (B)
30/11/05 1 без име неизвестен удавен, намерен в напреднал стадий на разлагане на плажа Тарифа от гражданска защита СтУ
28/11/05 18 без име Субсахарска Африка удавени, 6 намерени, 12 безследно изчезнали след преобръщане на лодка край брега на Гран Канария МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / ABC / ЛРаз / ЦИДРК
28/11/05 1 без име (мъж) неизвестен застрелян от полицията, миниван на път за Европа отказва да спре на контролен пункт в Чаръкчъ (Турция) КЕ
27/11/05 22 без име Африка удавени, предполага се, че са паднали от лодката заради силните ветрове край брега на Алмерия МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ / ЦБГ / ПМСМД
27/11/05 1 без име Африка намерен на лодка с 36 мигранти близо до бреговете на Алмерия по време на спасителна акция МНШ / СтУ / КЕ / ЕЛМ
25/11/05 1 без име (4, момче) Румъния починал след падане през прозореца в центъра за посрещане на мигранти Вила Салус, Болоня (Италия) ЛРб
25/11/05 3 без име (мъже) Азия починали от хипотермия при опит да пресекат границата между Украйна и Словакия ДГС (ОАЕ)
24/11/05 20 без име неизвестен удавени след корабокрушение близо до брега на Шикли, Сицилия (Италия) КЕ / ЛРб / ЦБГ
23/11/05 1 без име (27, мъж) неизвестен скочил и паднал от балкон в Хага (Холандия) от страх да не бъде арестуван и депортиран МАГ / ПМСМД / Oz / НУ
18/11/05 9 без име Африка удавени при преобръщането на лодка близо до бреговете на Сицилия, сигналите за помощ са игнорирани от бреговата охрана на Малта ЛРб / MПЕ / AД / МНШ / СтУ / КЕ / КДС / ЦБГ / ИРВ
15/11/05 1 без име (20, мъж) неизвестен укрит в превозно средство, шофьорът изгубил контрол върху камиона при опит да избяга от полицията в Превенца (Гърция) Катимер / КЕ
12/11/05 1 Делрой Едуард Ямайка убит с пушка в Кингстън (Ямайка) 9 дни след депортацията му от Великобритания ИРВ / УИК
10/11/05 1 Лизуан Ндлову (29, жена) Зимбабве починала в болница в Бърмингам след напускане на център за задържане на бежанци Ярлс Ууд (Великобритания) ИРВ
02/11/05 30 без име неизвестен 12 удавени, 18 безследно изчезнали, лодка с 36 мигранти се преобръща край Чешме (Турция) МНШ / СтУ / Я.Н / Катимер / КЕ / ЦБГ
31/10/05 2 без име Субсахарска Африка намерени на плавателен съд, носещ се по течението, край Адра, Алмерия (Испания) МНШ / СтУ
26/10/05 1 Марибел M. Родригес (30, жена) Доминиканска Република изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Камал Шахин (51, мъж) Турция изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Тарас Билик (30, мъж) Украйна изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия). Известен като Витали Кхвиловий ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Мехмет Авар (41, мъж) Турция изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Владислав Петров (31, мъж) България изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Лофти Ал Суае (32, мъж) Либия изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Робърт Джулс Ара (34, мъж) Суринам изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Найва Апенса (43, мъж) Суринам изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Джордж Сас (21, мъж) Румъния изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Оксана Нинич (29, жена) Украйна изгоряла жива при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
26/10/05 1 Дато Кидириц Касоджеф (20, мъж) Грузия изгорял жив при пожар в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) ЛРб / МАГ / МНШ / СтУ / ДВк / Вивре / АКС / КЕ / 
25/10/05 7 без име Африка удавени при потъване на плавателен съд край бреговете на Малта МНШ / MM / КЕ / ЦБГ
25/10/05 1 без име неизвестен тялото е намерено от гръцката брегова охрана с 150 мигранти на борда на път за Италия ЦБГ
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21/10/05 1 Михаил Ш. (32, мъж) Русия самоубийство, обесил се с чаршафи в полицейски арест в Хамбург (Германия) БАИ
12/10/05 1 без име неизвестен удавил се при опит да преплува до бреговете на Адра, Алмерия (Испания) СтУ / ЕЛМ / КЕЦБГ
06/10/05 6 без име Субсахарска Африка починали при опит да влязат в анклава Мелиля (Испания/Мароко) МНШ / ПСЖТИ / ДВк / ЛРб / КЕ / ЕЛМ / ЦБГ / АИ
04/10/05 1 Янкуба Сийсей (18, мъж) Гамбия самоубийство, намерен мъртъв в килия в Линц (Австрия), гладна стачка от страх да не бъде депортиран TheСтУAНdГНН/ НРА / МНШ / ОРФ / ПМСМД / 
01/10/05 1 без име (38, мъж) Алжир починал в къщата на приятели, пребит от пазачите, защото отказал да бъде депортиран Льо Матан / Вивре
01/10/05 17 без име неизвестен удавени, 3 намерени, 14 безследно изчезнали след преобръщане на лодка близо до Фуертевентура по време на опит да бъдат спасени СтУ / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
01/10/05 1 Хасан Мохамад (30, мъж) Афганистан самоубийство, убил приятелка и сина й, скочил от 5 етаж от страх да не бъде репатриран (Холандия) ДВк / АПП / ДиаДН / ДНавара
01/10/05 2 без име (35, жена; 8, момче) неизвестен убити, бутнати от 5 етаж от приятел, страхувал се от репатриране (Холандия) ДВк
in Oct 05 1 Сулейман Диало (30, мъж) Гвинея самоубийство, търсещ убежище, страдал от депресия, самоубил се в Нюкасъл (Великобритания) Cpgb
in Oct 05 11 без име неизвестен застреляни от испанската и мароканската полиция при опит да прескочат оградите към Сеута и Мелиля (Испания) ААЧП / Чабака
29/09/05 1 без име (30, мъж) Африка намерени край бреговете на Агригенто (Италия), удавили се след групово напускане на плавателния съд ЛРб
28/09/05 5 без име Субсахарска Африка застреляни от мароканските гранични власти при опит да влязат в Сеута (Испания/Мароко) НРА / НРС / ДВк / ЦБГ / АИ / Терра
27/09/05 34 без име неизвестен удавени, лодката потъва в бурни води край северния бряг на Кипър ИЛМ / ЦБГ
27/09/05 1 без име (20, мъж) Палестина удавен, скочил от лодка, носена от течението, близо до бреговете на Марина ди Палма, Сицилия (Италия) ЛСИ / ДжСицилия
21/09/05 18 без име Субсахарска Африка удавени близо до бреговете на Мароко, край Дакла, на път за Канарските острови ПСЖТИ / ЦБГ
21/09/05 4 без име Африка намерени мъртви на лодка близо до бреговата ивица на Тунис, на път от Либия за Италия ПМСМД
19/09/05 1 без име Сирия застрелян от турската брегова охрана в лодка, тръгнала за Гърция МНШ / ДШ / ЦБГ
15/09/05 1 Мануел Браво (35, мъж) Ангола самоубийство, намерен обесен в центъра за отстраняване на бежанци Ярлс Ууд (Великобритания), за да може синът му да остане във Великобритания НККсД / ББС / МНШ / СтУ / ТИнд / Лийдс / ИРВ
15/09/05 1 без име Конго починал в болница Мелиля (Испания/Мароко) след опит да влезе в испанския анклав ПСЖТИ / АИ
14/09/05 1 Едмор Нгуеня (26, мъж) Зимбабве самоубийство, удавил се в Салфорд (Великобритания) НККсД / ИРВ
13/09/05 1 без име (24, мъж) Либерия намерен мъртъв на улица в Женева (Швейцария), изгонен от имиграционен център Льо Куриер / Вивре
11/09/05 11 без име Еритрея удавени край бреговете на Италия при Жела, трафиканти и 7 египтяни са хванати UНИta / МНШ / ДжСицилия / MПЕ / ЛСИ / ББС /
10/09/05 11 без име Еритрея намерени мъртви на плажа Ликата (Италия), удавени, след като лодката се носи по течението на юг от Жела (Италия) МНШ / ЛРб / ДВк
10/09/05 1 без име (44, жена) Албания застреляна от гранична полиция близо до границата с Македония МНШ
29/08/05 2 без име Камерун починали от наранявания при опит да влязат в испанския анклав Мелиля (Испания/Мароко) ААЧП / MПЕ / IНД / ЦБГ
19/08/05 26 без име Судан удавени при преобръщането на лодка южно от Малта МНШ / ЦБГ / ИРВ
16/08/05 2 без име Африка удавени, скочили от лодката при пристигането в Лампедуса (Италия) ИРВ
13/08/05 4 без име (мъже) Субсахарска Африка укрити в превозно средство, задушили се в контейнер от Казабланка (Мароко) за Ротердам (Холандия) ПМСМД / ЦБГ
08/08/05 9 без име неизвестен 2 удавени, 7 безследно изчезнали след преобръщане на лодка близо до бреговете на остров Лесбос (Гърция) ПМСМД
06/08/05 1 без име (мъж) неизвестен удавен при потъване на лодка близо до южните брегове на остров Крит (Гърция) ПМСМД / ЦБГ
04/08/05 23 без име (мъже) Мали, Сенегал намерени мъртви на брега на Тарфая (Мароко), удавени след преобръщане на лодка на път за Испания МНШ / ПМСМД / ЦБГ
03/08/05 1 без име (±30, мъж) неизвестен укрит в превозно средство, намерен замръзнал в колесарното отделение на самолет в Брюксел (Белгия) ББС
20/07/05 2 без име неизвестен удавени след преобръщането на малка лодка при опит да достигне остров Кос в Егейско море ОРФ
13/07/05 3 без име Сомалия удавени, лодка се преобръща близо до бреговете на Измир (Турция) МНШ / ЦБГ
07/07/05 1 Бабак Ахади (33, мъж) Иран самоубийство, запалил се в жилищен център за бежанци в Бристол (Великобритания) от страх да не бъде депортиран НККсД / ИРВ
02/07/05 1 Нусрат Раза (22, жена) Пакистан самоубийство, запалил се в Брадфорд (Великобритания), в депресия след отказ на молба за убежище YP / ИРВ
01/07/05 1 без име (22, мъж) Ирак починал от прегряване, намерен в паркинг в Лудвигсфелд (Германия), платил $5000 на трафиканти БАИ
27/06/05 1 Рамазан Кумлука (19, мъж) Кюрдистан самоубийство, намерен обесен в центъра за отстраняване на бежанци Кемпсфийлд (Великобритания) след трети отказ на молбата му за убежище ТИнд / ИРВ / НККсД / ББС / ПМСМД
26/06/05 2 без име Тунис удавени, лодка се преобръща близо до бреговете на Дикли (Турция) МНШ / ЦБГ
23/06/05 27 без име неизвестен обявени за удавени в бурни води около Малта, спасителен отряд от Малта пристига твърде късно ОРФ / ИРВ
13/06/05 12 без име Субсахарска Африка удавени след потъване на лодка край бреговете на Мароко на път за Испания ААЧП
13/06/05 14 без име (2 м.; 6 ж.; 6 непълнолетни) Субсахарска Африка удавени след корабокрушение близо до Танжер по пътя от Мароко за Испания ББС / ААЧП / ПСЖТИ / НЦА / ИнстИНОК / ЦБГ
29/05/05 2 без име Грузия загинали в минирана зона между Турция и Гърция при пресичане на границата МАГ
27/05/05 11 без име неизвестен починали от дехидратация близо до алжирската граница, превозното средство се счупило в пустинята ЦБГ / Стар
25/05/05 16 без име Субсахарска Африка намерени в Сицилианския канал (Италия), удавени след преобръщането на лодка южно от Лампедуса (Италия) ЛРб / ЦБГ / ИРВ
12/05/05 3 без име Африка укрити в превозно средство, намерени мъртви в контейнер на датски кораб, пътуващ между Мароко и Испания МАГ
11/05/05 1 без име (непълнолетен) Мароко намерен мъртъв на кораб, транспортирал мигранти, спрял близо до брега на Андалусия (Испания) Ангола Прес
03/05/05 1 без име неизвестен удавен мъртъв на плажа на Моро Бесудо, Канарските острови (Испания) МНШ
25/04/05 1 Шиар Ахмад (28, мъж) Сирия самоубийство, намерен обесен след прекарани 2 месеца в арест след репратриране от Швейцария в Сирия ТЦ / Швейцарски парламент
15/04/05 24 без име Африка 5 удавени, 19 безследно изчезнали при потъване на лодка на път за Италия от Либия ПМСМД
10/04/05 2 без име Мароко починали от глад на път за Испания, намерени на лодка, носена от течението, край бреговете на Алжир ПСЖТИ
10/04/05 16 без име Мароко обявени за удавени край бреговете на Алжит на път за Испания ПСЖТИ
09/04/05 1 Лимбая Ндинга (32, мъж) Конго самоубийство, намерен обесен в апартамента си в Мидълтън (Великобритания) след отказ на молбата му за убежище Мгард / ИРВ
04/04/05 1 без име Мавритания загинал в минирана зона при опит да пресече турско-гръцката граница ТИнд / МАГ / НИА / таз
04/04/05 1 без име Тунис загинал в минирана зона при опит да пресече турско-гръцката граница ТИнд / МАГ / НИА / таз
01/04/05 1 без име (3 месеца, дете) Субсахарска Африка починал от хипотермия в ръцете на майка си на лодка за Испания ПМСМД
31/03/05 13 без име Субсахарска Африка починали от глад на лодка, носеща се по течението, близо до Ел Иеро (Испания) таз / ЦБГ
31/03/05 1 без име (мъж) Субсахарска Африка починал от глад на лодка, носеща се по течението, близо до Ел Иеро (Испания) ААЧП / ОРФ / МАГ
25/03/05 5 без име (мъже) Китай, Монголия удавени, хвърлени зад борда от трафиканти на 30км от Пунта Сека (Италия) СТРИТ
25/03/05 1 без име (жена) Китай, Монголия удавена, хвърлена зад борда от трафиканти на 30км от Пунта Сека (Италия) СТРИТ
25/03/05 3 без име (мъже) Китай, Монголия обявени за удавени, хвърлени зад борда от трафиканти на 30км от Пунта Сека (Италия) СТРИТ
24/03/05 6 без име Китай удавени, били са принудени да скочат зад борда, намерени близо до бреговете на Сицилия (Италия) ПМСМД / СтУ / МНШ / ЦБГ / ИРВ
12/03/05 11 без име Субсахарска Африка намерени мъртви близо до брега на Фум Уад, Ел-Аюн, Западна Сахара (Мароко) НАК / ПСЖТИ / ПМСМД
12/03/05 50 без име неизвестен обявени за удавени при опит да стигнат до Канарските острови от Фум Уад, Западна Сахара (Мароко) НАК
12/03/05 30 без име Субсахарска Африка удавени, намерени мъртви край брега на Фум Уад, Ел-Аюн, Западна Сахара (Мароко) ПСЖТИ / ААЧП
11/03/05 11 без име Бангладеш намерени мъртви на лодка от Мароко за Испания МАГ / МНШ
01/03/05 1 Али Джафари (25, мъж) Афганистан безследно изчезнал след депортация в Афганистан и 18 месеца убежище в България ЕГазет
in Mar 05 3 без име (момичета) Нигерия починали от жажда, пътували през пустинята към Туму, Нигер, за да стигнат до либийската граница ЛЕСП / Гати / МигрЕ
26/02/05 35 без име (±24, мъже) Мароко обявени за удавени близо до Оран (Алжир) на път от ал-Хосейма (Мароко) за Испания ПСЖТИ / ФРАС / ЦБГ
26/02/05 2 без име (±24, мъже) Мароко починали в болницата в Оран (Алжир), след като лодката е намерена да се носи по течението близо до бреговете на Тунис ПСЖТИ / ФРАС / ЦБГ
25/02/05 1 без име Мароко удавен, намерен мъртъв в лодка, носеща се по течението на 12км от Кап Бланк, Оран (Алжир) ЯБИ / AФП
25/02/05 2 без име неизвестен намерени мъртви в лодка, носеща се по течението, близо до Оран (Алжир), от Мароко за Алмерия (Испания) AФП / ЯБИ
25/02/05 1 Рамазан Кая (26, мъж) Турция самоубийство, скочил през прозорец, в депресия заради отказ на разрешително да остане в Германия таз / БАИ
22/02/05 1 Бен Хабра Сахароа (мъж) Алжир самоубийство, намерен обесен по време на , властите опитват да потулят случая during period of remand НРА
21/02/05 1 без име (мъж) неизвестен починал от хипотермия скоро след пристигане в Алборан (Испания) с лодка МНШ
18/02/05 9 без име Египет удавени след корабокрушение близо до бреговете на Либия на път за Италия ЛРб / КДС / ПМСМД
18/02/05 26 без име неизвестен обявени за удавени след корабокрушение близо до бреговете на Либия на път за Италия КДС / ЛРб
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14/02/05 1 Винсънт Шем (32, мъж) Гана самоубийство, намерен обесен в затвора HM в Уандсуърт (Великобритания) ИНКУЕСТ / ИРВ
07/02/05 39 без име неизвестен обявени за удавени след 10-дневно плаване от Ал-Хосейма (Мароко) за Испания ААЧП
in Feb 05 2 без име Сенегал удавени след корабокрушение близо до бреговете на Мароко при Ел-Аюнан на път за Испания Льо Монд
25/01/05 1 Владислав Бабаян (мъж) Армения самоубийство, намерен обесен в Мерксплас (Белгия) от страх да не бъде депортиран Гентенаар
23/01/05 1 без име (±27, мъж) неизвестен самоубийство, намерен обесен в затвор в Сарнен (Швейцария) Вивре
19/01/05 10 без име неизвестен намерени мъртви в лодка, носеща се по течението, на 480 км южно от Канарските острови (Испания) ПМСМД / ПАЖОЛ / МАГ / ААЧП / МНШ / ЦБГ
11/01/05 1 Саид Зигуи (44, мъж) Мароко самоубийство, скочил от болницата след възстановяване от самонараняване в център в Ламеция Терме (Италия) MПЕ
07/01/05 1 Ури Джалох (21, мъж) Сиера Леоне изгорен жив, намерен завъразан за леглото в килия в полицията в Десау (Германия), случаят се разследва ФглБ / IНД / СтУ.W / ФглБ / ДШ / AН / МДР / БАИ / 
07/01/05 1 Лай-Алама Конде Сиера Леоне починал в Бремен (Германия), накаран от полицията да вземе лекарства при обиск за наркотици ФглБ / СтУ / Крвн
05/01/05 1 без име Африка починал от преумора, намерен мъртъв на плаж във Фуертевентура (Испания) AНА / ААЧП / ЦБГ
02/01/05 1 без име Иран/Сомалия удавен, лодка с 15 души потъва край турския бряг ТП / ПМСМД / ЦБГ
02/01/05 1 без име Иран/Сомалия обявен за удавен, лодка с 15 души потъва край турския бряг ТП / ПМСМД / ЦБГ

in 2005 2 без име неизвестен самоубийство, намерени мъртви в център за задържане на бежанци на летище Шипхол (Холандия) Nova TV(27 / 10 / 2005)
in 2005 1 Абдулла Токи (35, мъж) Афганистан убит след насилствено репатриране от Великобритания до Афганистан, молбата му за убежище е отхвърлена ТИнд
in 2005 106 без име Нигерия обявени за изоставени в пустинята по време на репатриране в Нигер (заради споразумение между Италия и Либия) ЛЕСП / Гати

in Jan 05 1 без име (момиче) Гана нападната и разкъсана от кучета в Мадама, Нигер, при пътуване за либийската граница ЛЕСП / Гати / МигрЕ
30/12/04 6 без име Мароко удавени близо до Таргха (Мароко) на път за Испания ПСЖТИ
30/12/04 4 без име Мароко обявени за удавени близо до Таргха (Мароко) на път за Испания ПСЖТИ
30/12/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка удавен, тялото е изплувало близо до Агаете - Лас Палмас де Гран Канария (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
26/12/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка тялото е изплувало близо до Сан Кристобал де Лас Палмас де Гран Канария (Испания) МНШ / AПDGA / ЦИДРК
24/12/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка тялото е намерено близо до Гран Канария (Испания) МНШ / ААЧП / ЦИДРК
23/12/04 13 без име Субсахарска Африка телата са намерени на лодка, носеща се по течението, близо до Фуертевентура (Испания) ПСЖТИ / ДШ / MПЕ / МНШ / ПМСМД / Вивре /
23/12/04 2 без име (мъже) неизвестен телата са намерени на лодка с 37 души близо до Фуертевентура (Испания) MПЕ
22/12/04 2 без име Субсахарска Африка теката са намерени на лодка, носеща се по течението, близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / Вивре
21/12/04 2 без име Африка намерени мъртви на лодка на 50км от Фуертевентура (Испания) ААЧП / ЦИДРК
21/12/04 1 без име Африка обявени за удавени след падане от лодка на 50 км от Фуертевентура (Испания) ААЧП / ЦИДРК
20/12/04 1 Разгар Расул Хамад (24,мъж) Ирак починал от хипотермия, тялото е намерено пред изоставена фабрика в Уест Броуич (Великобритания) ББС / ИРВ
18/12/04 1 без име Субсахарска Африка удавен, тялото е намерено в Лобос (Испания) 2 седмица след преобръщането на лодка близо до Фуертевентура МНШ / ЦИДРК / ААЧП
17/12/04 1 без име Субсахарска Африка удавен, тялото е намерено в Лобос (Испания) 2 седмица след преобръщането на лодка близо до Фуертевентура МНШ / ЦИДРК
17/12/04 2 без име неизвестен починали при опит да влязат в Мелиля (Испания/Мароко), намерени мъртви върху скала ЦИДРК
16/12/04 1 без име (мъж) неизвестен удавен, скочил от плавателен съд близо до бреговете на Гар Лапси и Хагар Ким (Малта) МНШ / MM / ЦБГ / ИРВ
14/12/04 1 без име (±19) Афганистан удавен, лодка със 17 души потъва близо до Самос (Гърция) МНШ / ЦБГ
10/12/04 3 без име Афганистан удавени, лодка със 17 души потъва близо до Самос (Гърция) МНШ / ЦБГ
10/12/04 1 Некати Озкан (мъж) неизвестен починал в болница в Лондон (Великобритания) докато е задържан, предполага се от рак ИРВ
04/12/04 1 без име (жена) Субсахарска Африка обявена за удавена, лодка с 40 души се преобръща близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
04/12/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка обявен за удавен, лодка с 40 души се преобръща близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
04/12/04 2 без име (22; 23) Турция починали при експлозия в минирана зона в Еврос (Гърция) при опит да прекосят гръцко-турската граница ПМСМД / Катимер / МНШ / ЦБГ
30/11/04 1 без име (мъж) Африка паднал от колесарното отделение на самолет, тялото е намерено в Луван (Белгия) МНШ
28/11/04 14 без име Субсахарска Африка обявени за удавени по време на спасителна операция на лодка, преобърнала се близо до Антигуа (Испания) ПСЖТИ / СтУ / ААЧП / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
28/11/04 2 без име Субсахарска Африка удавени, телата са извадени след преобръщане на лодка близо до Антигуа (Испания) ПСЖТИ / СтУ / ЦИДРК / ААЧП / ABC / ЛРаз
27/11/04 1 Хеман Махмуд Факия (40, мъж) Ирак удавен, намерен в река Тайн (Великобритания) след споразумение за непринудително репатриране ИРВ
16/11/04 1 без име Африка намерен мъртъв в колесарното отделение на самолет, пристигнал в Париж (Франция) от Мали МНШ
14/11/04 12 без име неизвестен обявени за удавени след преобръщане на лодка близо до бреговете на Мали AНА / НАН / ИРВ
14/11/04 3 без име неизвестен загинали в минирана зона на турско-гръцката граница, близо до Еврос (Гърция) ОРФ / ЦБГ
13/11/04 10 без име неизвестен удавени, лодката се преобръща в бурни води близо до Малта МНШ / ЦБГ
12/11/04 5 без име Субсахарска Африка обявен за удавен близо до Фуертевентура по време на спасителна акция МНШ / ПСЖТИ / ЛибертадД / ЦБГ
12/11/04 2 без име Субсахарска Африка удавени близо до Фуертевентура по време на спасителна акция МНШ / ПСЖТИ / ЛибертадД / ЦБГ
10/11/04 7 без име Сомалия/Мавритания обявени за удавени след преобръщане на африканска лодка в Егейско море МНШ
10/11/04 9 без име Сомалия/Мавритания удавени след преобръщане на африканска лодка в Егейско море МНШ / ЦБГ
07/11/04 1 Кени Питър (24, мъж) Нигерия самоубийство, скочил от центъра за отстраняване на имигранти Колнбрук, опитал да се обеси НККсД / ИРВ / ИНКУЕСТ / PPO

in Nov 04 1 Букола Огунйеми Нигерия починал след побой на френско летище, тъй като нямал виза от Унгария МЛК
28/10/04 1 без име неизвестен удавен, намерен мъртъв близо до Ликата (Италия) ЛРб / ИРВ
23/10/04 1 без име (бебе) Сомалия мъртвородено, хвърлено зад борда преди спасителният отряд от Малта да пристигне AНА
15/10/04 28 без име неизвестен телата са намерени близо до Тарфая (Мароко) ААЧП / ЦИДРК / ПСЖТИ / НИА
15/10/04 1 Джон Канау Манана (24, мъж) Кения самоубийство, намерен обесен в килията си в затвора Лейчестър (Великобритания) НККсД / ИРВ
14/10/04 1 без име(мъж) Египет/Пакистан удавен, лодка се преобръща на 150 км от Малта MПЕ / СтУ / МНШ / di-ve / ИРВ
14/10/04 1 без име (мъж) Египет/Пакистан обявен за удавен, лодка се преобръща на 150 км от Малта MПЕ / СтУ
14/10/04 1 Маджид Рафией (32, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в дома си в Шефийлд след отказ на молбата му за убежище НККсД
03/10/04 22 без име Северна Африка удавени, лодка се преобръща на 170 км от Тунис AНА / КДС / MT / Вивре / ЦИДРК / СтУW. / МНШ / 
03/10/04 42 без име Северна Африка обявени за удавени, лодка се преобръща на 170 км от Тунис AНА / КДС / Вивре / ЦИДРК / СтУ / БД
02/10/04 75 без име Мароко/Тунис удавени, лодката потъва близо до Тунис на път за Италия ПМСМД / ИРВ
01/10/04 30 без име неизвестен безследно изчезнали, удавени близо до Лампедуса (Италия) ЛРб / ИРВ
in Oct 04 50 без име неизвестен пътен инцидент, смазан в камион, който се преобръща в Дирку, Нигер, на път за либийската граница ЛЕСП / Гати / МигрЕ
30/09/04 2 без име неизвестен обявен за удавен, лодката се преобръща на път за Фуертевентура (Испания) ААЧП
29/09/04 1 без име (40, мъж) Словакия самоубийство, запалил се в Париж (Франция) пред посолството на страната си slovensКО.com
29/09/04 2 без име (4, 5, момчета) Сомалия/Кюрдистан удавени, паднали във вода при игра в близост до център за хора, търсещи убежище, в Харлинген (Германия) ДВк
27/09/04 1 без име (23, мъж) Югославия починал в център за задържане на бежанци от белодробен емболизъм, неоказана медицинска помощ ИНДГ
26/09/04 1 Сейфе Имани (24, мъж) Етиопия самоубийство, намерен обесен в спешно настаняване в Нюкасъл (Великобритания) НККсД / ИРВ
21/09/04 4 без име неизвестен удавени, намерени мъртви на лодка, носеща се по течението, на десетина километра от Зарзис (Тунис) MПЕ / AП / ПМСМД
20/09/04 5 без име Афганистан удавени, лодката се преобръща в бурни води близо до Самос (Гърция) ПМСМД
11/09/04 1 Калан Кара Карим (29, мъж) неизвестен починал по време на задържане във Великобритания ГрдЪн / ИРВ / СКОТmAН News
10/09/04 1 без име (32, мъж) Алжир обявен за удавен, намерен на границата между Плая де ла Ипика (Испания) и Бени-Ензар (Мароко) ААЧП
09/09/04 8 без име неизвестен обявени за удавени на 50 км от Ентеяда-Фуертевентура (Испания) ЦИДРК / ААЧП / СтУ
09/09/04 5 без име Африка обявени за удавели след корабокрушение близо до Фуертевентура ЦИДРК / ПМСМД / МНШ
09/09/04 1 без име (мъж) Мароко самоубийство по време на депортация от Алмерия (Испания) до Ал-Хосейма (Мароко) ЦИДРК / ААЧП / ПМСМД
08/09/04 1 без име (мъж) Конго самоубийство, намерен в център за задържане на бежанци в Мерксплас (Белгия, отказана му е медицинска помощ за депресия) ВП / МНШ / sgНКО
03/09/04 2 без име (мъже) неизвестен удавени, телата се носят покрай бреговете на Танжер (Мароко) ААЧП / ЦИДРК / ДВк
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02/09/04 1 без име (мъж) Магреб удавен, тялото е намерено близо до Бензу, Сеута (Испания/Мароко) ЦИДРК / ААЧП
02/09/04 1 Рафик Сджиринов Азербайджан починал след депортация от Швеция в Азербайджан МНШ

in Sep 04 6 без име(±16, мъж) неизвестен обявени за удавени след корабокрушение между Капо Бон (Тунис) и Пантелерия (Италия) MПЕ / СтУ
01/09/04 1 без име (17, мъж) Нигерия самоубийство, намерен обесен в килията си в Белинзон (Швейцария) Вивре / МНШ
29/08/04 2 без име неизвестен укрити в превозно средство, телата са намерени в два камиона в Кайро на път за Италия AНА
29/08/04 1 без име Мароко удавени, изплуват с течението близо до пристанището на Алгесирас (Испания) ЦИДРК / ААЧП
25/08/04 1 Амор Книш (25, мъж) Тунис укрит в превозно средство, тялото е намерено в багажника на колата на приятелката му в Генуа (Италия) РАИ / НАН / ИЛМ
24/08/04 1 без име (25, мъж) Мароко укрит в превозно средство, намерен мъртъв в колесарното отделение на покрива на кола за Испания МНШ
23/08/04 5 без име Афганистан 1 удавен, 4 безследно изчезнали, лодка се преобръща на път от Алтънолук (Турция) за остров Лесбос (Гърция) ИМК
22/08/04 1 без име (мъж) Афганистан удавен, тялото е намерено от рибари след корабокрушение близо до турския бряг при Нордагаис ДерСтанд
22/08/04 4 без име Афганистан обявени за удавени, безследно изчезнали при корабокрушение близо до турския бряг при Нордагаис ДерСтанд
21/08/04 1 без име (мъж) Магреб удавен, скочил зад борда от страх от бреговата охрана близо до Мотрил (Испания) ЕЛМ / ЛОП / ААЧП / ЦИДРК / СтУW
21/08/04 1 без име (25, мъж) Мароко укрит в превозно средство, тялото е намерено в Плайа де Палмонес-Лос Бариос, Кадис (Испания) ЛОП / ЦИДРК / ААЧП / СтУ
21/08/04 3 без име Субсахарска Африка удавени, намерени в Лос Пахаритос (Испания) след корабокрушение близо до Фуертевентура (Испания) ЕЛМ / ГПайн / AНА / ЦИДРК / СтУ / La OpiНИón
21/08/04 1 без име Мали удавен, тялото е намерено в Лос Пахаритос (Испания) след корабокрушение близо до Фуертевентура (Испания) ЕЛМ / ГПайн / AНА / ЦИДРК / La OpiНИón
21/08/04 1 без име Магреб тялото е намерено на плаж в Гранада (Испания) ЦИДРК / СтУ
21/08/04 2 без име Субсахарска Африка удавени, корабокрушение край бреговете на Фуертевентура (Испания) СтУ
20/08/04 1 без име (мъж) Нигерия самоубийство, намерен мъртъв в център за задържане на бежанци в Ротердам (Холандия) от страх да не бъде депортиран МНШ / ДВк
17/08/04 14 без име неизвестен удавени, намерени мъртви на плаж в Ел-Ааюн, Западна Сахара (Мароко) ААЧП
16/08/04 4 без име Субсахарска Африка удавени, намерени мъртви на плаж в Ел-Ааюн, Западна Сахара (Мароко) ААЧП
16/08/04 16 без име неизвестен удавени, лодка се преобръща с 34 души на път за Канарите (Испания) ААЧП
15/08/04 1 без име (мъж) неизвестен намерена ръка, принадлежаща на човек, търсещ убежище, намерен близо до Узнач (Швейцария) Вивре
13/08/04 32 без име Субсахарска Африка обявени за удавени; лодка с 39 души на път за Фуертевентура (Испания) се преобръща МСи / MПЕ / ИЛМ / ЦИДРК / ААЧП / МНШ / БД / 
13/08/04 1 без име (жена) Субсахарска Африка удавена, лодка на път за Фуертевентура (Испания) се преобръща МСи / MПЕ / ИЛМ / ГПайн / ЦИДРК / ААЧП / МНШ
09/08/04 1 Чукуемейа Оньегбуле (23,мъж) Нигерия самоубийство, намерен обесен в затвора Форест Норст (Брюксел), мистериозни обстоятелства ИЧХ / ВП / ИНДБЕ /ЕМЕКА
08/08/04 26 без име Северна Африка починали в претоварена лодка на път от Либия за Италия, телата са хвърлени зад борда Вивре / ББС / ИРВ / ЛаС / РО / ЛСИ / ЦИДРК / ЛРб 
08/08/04 1 без име (мъж) Северна Африка починал по време на спасителна акция на препълнена лодка на път от Либия за Италия Вивре / ББС / ИРВ / ЛаС / РО / ЛСИ / ЦИДРК / 
08/08/04 1 без име (1, момче) Либерия починал в претоварена лодка на път от Либия за Италия, хвърлен зад борда КДС / Вивре
08/08/04 1 без име неизвестен намерен мъртъв, изплувал край плажа Пунта Карнеро, Алгесирас (Испания) ААЧП
07/08/04 1 без име Африка починал по време на спасителна операция на италианските власти в Сиракуза (Италия) AНА / A21
05/08/04 1 без име (30, жена) Судан бременна, предполага се, че е хвърлена зад борда на лодка за Италия от другите мигранти ЛСИ / СТРИТ / ИЛМ / ИРВ
05/08/04 1 без име (мъж) Палестина починал в минирана зона на турско-гръцката граница с 4 палестинци и 2 мароканци, които оцеляват YAН
02/08/04 5 без име Северна Африка обявени за удавени след корабокрушение край бреговата ивица на Кадис (Испания) AНА
in Aug 04 1 Тахер Мохамед Занати Египет удавен след корабокрушение близо до бреговете на Либия MПЕ / НАН
in Aug 04 1 без име Мароко укрит в превозно средство, тялото е намерено в кола в Кадис (Испания) ЦИДРК
in Aug 04 1 Ако Махмуд Ахмед (25, мъж) Ирак самоубийство, скочил от мост в търговски център Ковънтри (Великобритания), страдал от депресия ИРВ / НККсД
in Aug 04 18 без име неизвестен удавени, намерени мъртви близо до Зелид (Либия) ЛРб
in Aug 04 23 без име неизвестен обявени за удавени близо до Зелид (Либия) ЛРб / ИРВ
in Aug 04 1 Едуин Ндупус (37, мъж) Нигерия починал след използване на сълзотворен газ от полицията, обстоятелствата не са ясни АКИН
in Aug 04 5 без име (4 мъже; 1 жена) Судан/Гана удавени след преобръщане на лодка на път от Либия за Италия Сервир
31/07/04 3 без име (мъже) Магреб удавени близо до Пунта Палома в Тарифа (Испания) при преобръщане на лодка с 33 души МНШ / МСи / ЦИДРК / Терра / Тнс / Вивре
31/07/04 1 без име (жена) Субсахарска Африка удавена близо до Пунта Палома в Тарифа (Испания) при преобръщане на лодка с 33 души МНШ / МСи / ЦИДРК / Терра / Тнс / Вивре
31/07/04 1 без име (6 месеца) Субсахарска Африка удавена близо до Пунта Палома в Тарифа (Испания) при преобръщане на лодка ГНИА
30/07/04 1 Карлос Рекуелме (50, мъж) Chile самоубийство, намерен обесен в затвор в Ливорно (Италия), очаквал съдебен процес РИС
30/07/04 10 без име неизвестен обявени за удавени при преобръщане на лодка с 33 мигранти близо до Пунта Палома (Испания) ААЧП
28/07/04 1 без име (34, мъж) Доминиканска Република самоубийство, намерен обесен в затвор в Бусто Арсизио (Италия) след задържане, продължило 4 дни РИС
26/07/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка тялото е изплувало близо до бреговете на Мелиля (Испания/Мароко) МСи / ААЧП
23/07/04 1 Тунг Тран Куанг (23, мъж) Виетнам самоубийство, намерен обесен в център за задържане на бежанци Дунгавел (Шотландия, Великобритания), отказан му е преводач ИРВ / СМ / ИХТ / НККсД
21/07/04 1 без име (20, мъж) Куба укрит в превозно средство, замръзнал в колесарното отделение на самолет от Доминиканската Република в Дюселдорф ДШ
19/07/04 1 Сергех Барнуйк (31, мъж) Украйна самоубийство, обесил се в центъра Хармъндсуърт (Великобритания) от страх да не бъде депортиран ИРВ / MSN / ERB / НККсД
09/07/04 1 без име (мъж) Мароко удавен, тялото е намерено в Лансароте (Испания) ЦИДРК
05/07/04 5 без име неизвестен обявени за удавени, намерени близо до Триполи (Либия) НАН / ИРВ
02/07/04 1 Николае Дору (37, мъж) Румъния самоубийство, намерен обесен в затвор във Фросиноне (Италия) от страх да не бъде депортиран РИС
in Jul 04 1 без име (25, мъж) Бангладеш самоубийство в психиатрична клиника в Akademiska S. в Упсала след отказ на молбата му за убежище МНШ
in Jul 04 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, предполага се, че е починал в товарен кораб “Виктория”, тялото му е извадено близо до Казабланка МНШ
01/07/04 1 Салах Талбуз (28, мъж) Мароко самоубийство, намерен обесен в затвор в Ивреа (Италия) РИС
in Jul 04 1 без име (мъж) Виетнам застрелян от полицията в Пурмеренд (Холандия) пред апартамента си ИРВ
29/06/04 9 без име неизвестен удавен след корабокрушение близо до Капо Бон (Тунис) ЛРб
29/06/04 6 без име неизвестен обявени за удавени след корабокрушение близо до Капо Бон (Тунис) ЛРб
25/06/04 1 Хусейн Насери (26, мъж) Иран самоубийство, застрелял се в колата си след отказ на молбата му за убежище (Великобритания) СМ / ББС / ИРВ / НККсД
24/06/04 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено близо до Лампедуса (Италия) ИЛМ / ИРВ
14/06/04 1 тариса Бартоломеу (22, жена) Ангола неоказана медицинска помощ, починал по пътя за болницата от приемен лагер в Айндховен (Холандия) АйндховенВ / МАГ / ДВк
14/06/04 1 без име (мъж) неизвестен тялото е намерено на плажа Велес-Малага (Испания), предполага се, че е бежанец от корабокрушение МСи / ААЧП
10/06/04 1 Абдинасир Абдулатиф (24, мъж) Сомалия убит в Могадишу (Сомалия) след депортация от Холандия МНШ / Вивре / ДВк
08/06/04 1 без име (27, мъж) неизвестен обесил се в жилищна сграда за бежанци във Великобритания, полицията отказва да разкрие подробности ЕДЖВ
07/06/04 9 без име неизвестен разлагащи се тела са намерени в югозападната част на остров Крит (Гърция) НАН
06/06/04 6 без име (млади мъже) Тунис удавени след потъване на лодка близо до пристанището на Сфакс на път от Тунис за Италия ЛСИ / НАН
06/06/04 4 без име (мъже) Тунис обявени за удавени при потъване на лодка близо до бреговете на Тунис на път за Италия ЛСИ / НАН
05/06/04 4 без име неизвестен удавени, разлагащите се тела са извадени от морето край остров Крит (Гърция) МНШ
04/06/04 6 без име Тунис удавени на път за Италия, намерени мъртви след корабокрушение близо до Сфакс (Тунис) МНШ
04/06/04 4 без име Тунис обявени за удавени, намерени мъртви след корабокрушение близо до Сфакс (Тунис) МНШ
in Jun 04 1 Мохамед Яхия (мъж) Сомалия убит от друг клан след депортация от Дания в Могадишу (Сомалия) МНШ / Вивре / ДВк
28/05/04 1 Азрар Аюб (24) неизвестен починал в болница в Пресуич, след като е бил упоен и завързан от персонала ИРВ
25/05/04 3 без име (мъже) неизвестен намерени мъртви на магистрала A7, след като са изоставени от шофьора на ван близо до Сан Рок (Испания) ААЧП / ПМСМД
25/05/04 1 Георги Петко (37, мъж) Украйна починал от страх да не бъде депортиран от Португалия в Украйна, властите отменят съдебно решение ПУБп
24/05/04 1 Киан Ф. Гемзаде (50, жена) Иран самоубийство в център за задържане на бежанци в Карлслунд, близо до Стокхолм (Швеция) МНШ / ERB / ВКООНБ
23/05/04 4 без име Сенегал укрити в превозно средство, обявени за удавени, насилствено хвърлени зад борда на 2000 км от Канарските острови ДШ / СтУ / МНШ / ЦИДРК / МСи
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19/05/04 1 без име (22, мъж) Гвинея търсещ убежище, намерен в парк край център за хора, търсещи убежище, във Верние (Франция) JdeGe / CO
18/05/04 1 Зекрия Гулам Мохам (27, мъж) Афганистан самоубийство, намерен обесен в апартамента си в Глазгоу, очаквал да бъде изгонен по силата на закона ИРВ / ЕДЖВ / СКОТ / СМм / НККсД
18/05/04 1 без име (мъж) Африка намерен мъртъв в колесарното отделение на самолет от Африка, на 10 км южно от Лисабон (Португалия) МНШ / ПУБп / ПКСМ
17/05/04 1 без име Африка укрит в превозно средство, намерен мъртъв на летище Де Гол (Франция) в полет от Мадагаскар МНШ
17/05/04 5 без име Африка укрити в превозно средство, починали от вдишване на токсични газове в кораб на път за Лас Палмас (Испания) МНШ
15/05/04 1 Кеба “Добо” Джобе Гамбия починал при опит на полицията да го арестува в Лондон (Великобритания) ИРВ
15/05/04 1 без име (4, момче) неизвестен удавен; намерен близо до център за хора, търсещи убежище - Каудертохт в Лутелгеест, Флеволанд (Холандия) ДВк
10/05/04 1 Юлия Ковалчук неизвестен самоубийство със свръхдоза хапчета, бежанец с психически увреждания, социалните служби не предложили помощ ФР-Т
07/05/04 2 без име (жени) Боливия починали при преминаване на влак през железопътен прелез в Хелин (Испания) МНШ
07/05/04 2 без име (мъже) Боливия починали при преминаване на влак през железопътен прелез в Хелин (Испания) МНШ
07/05/04 1 без име (жена) Боливия бременна, починала при преминаване на влак през железопътен прелез в Хелин (Испания) МНШ
05/05/04 1 без име неизвестен удавен, намерен край Керкена (Тунис) НАН / ИРВ

in May 04 1 без име (мъж) неизвестен самоубийство, намерен обесен в Барлин - Шотландия (Великобритания) от страх да не бъде депортиран ЕДЖВ
01/05/04 1 Кабея Димука Бижу (35, мъж) Конго починал в Haslar Centre-Gosport (Великобритания) от нараняванията, причинени по време на ареста ПОРТС / ERB / ИРВ / НККсД
27/04/04 2 без име (мъже) Северна Африка укрити в превозно средство, намерени мъртви в турски товарен кораб на пристанище Картагена (Испания) МНШ / СтУ
23/04/04 1 без име (мъж) Субсахарска Африка хипотермия, на път с група от Африка за Фуертевентура (Испания) с лодка МСи
22/04/04 1 без име (± 25, жена) Мароко удавена при напускане на плавателно средство от Мароко за Гранада (Испания) МНШ
19/04/04 1 без име (мъж) Азия скочил от лодка в морето при опит да избегне бреговата охрана (Испания) МСи
19/04/04 1 Орхан Б. (мъж) Турция самоубийство, намерен обесен в затвор в Хамбург (Германия), 2 опит за самоубийство от страх да не бъде депортиран МСвят / таз / Едорф
17/04/04 15 без име Субсахарска Африка удавени, две лодки се блъскат, удрят се в скалите на път от Африка за Фуертевентура (Испания) ФР-НВ / Вивре / МСи / СтУ / YAН
17/04/04 1 Естер Даун (9 месеца, момиче) Нигерия удавена, 2 претоварени с хора лодки се блъскат близо до бреговете на Фуертевентура (Испания) ФР-НВ / МСи / ДВк
17/04/04 1 без име (мъж) Пакистан укрит в превозно средство, застрелян от полицията, след като ванът не спрял на границата между Унгария и Словакия МНШ
17/04/04 1 без име Азия укрит в превозно средство, застрелян от полицията, след като ванът не спрял на границата между Унгария и Словакия МНШ
17/04/04 14 без име Африка удавени, 2 лодки се блъскат близо до бреговете на Фуертевентура (Испания) ДВк
17/04/04 1 Роналд Даун (мъж) Нигерия удавени, 2 претоварени с мигранти лодки се блъскат близо до бреговете на Фуертевентура (Испания) ФР-НВ / МСи / ДВк
11/04/04 1 Мохамед Езубеър Мароко застрелян от полицията в Сеута (Испания/Мароко), тялото е открито след няколко дни близо до границата с Мароко ИРВ
11/04/04 1 без име Албания самоубийство, обесил се в затвора Фулсбютел (Германия) от страх да не бъде депортиран Про Асай
10/04/04 30 без име Сомалия удавени на път от Либия за Италия ФР-НВ / AНА / НАН / ИРВ
04/04/04 1 без име (мъж) Алжир опитал да достигне Сеута (Испания/Мароко) с плуване, тялото е намерено на плажа Тарахал МСи / МНШ / СтУ
04/04/04 1 Джон Уилямс Африка неоказана медицинска помощ в център за хора, търсещи убежище, в Халберщат (Германия) Рпб / индимедия / 
02/04/04 1 Шахид Азиз (25, мъж) Азия намерен мъртъв в затвора, според рапорта е убит от съкилийник - расист ИРВ / ГрдЪн
in Apr 04 12 без име Северна Африка починали след прекарване на 14 дни в открито море без храна и вода в Гибралтарския проток ИРВ
14/03/04 1 Кингсли Уилямсон (мъж) Ямайка самоубийство, обесил се в затвор в Норуич (Великобритания), в депресия, очаквал депортация ИРВ
08/03/04 1 без име (мъж) неизвестен намерено разложено тяло, предполага се при опит да стигне до Сеута (Испания/Мароко) с плуване МСи
28/02/04 1 Юмит Абей (23, мъж) Турция самозапалил се в Кьолн (Германия) от страх да не бъде депортиран AН
26/02/04 1 без име (мъж) Северна Африка тялото е намерено на плажа Ла Бароса в Чиклана де ла Фронтера - Кадис (Испания) МСи
24/02/04 13 без име Сомалия обявени за удавени след потъване на кораб близо до западния бряг на Турция ЦБГ / МНШ
24/02/04 15 без име Сомалия удавени, корабът потъва при турския бряг, телата изплуват на брега близо до Айвалък ЦБГ / МНШ
11/02/04 16 без име Египет удавени, две лодки се преобръщат при буря на път за Италия ЦБГ / Вивре 
11/02/04 20 без име Египет обявени за удавени, две лодки се преобръщат при буря на път за Италия ЦБГ / Вивре 
05/02/04 2 без име неизвестен укрити в превозно средство, разложените тела са намерени на товарен кораб от Гана за Хъл (Великобритания) MET / ИРВ
01/02/04 1 без име (39, мъж) неизвестен самоубийство, намерен обесен в затвор в Лахен (Швейцария) Вивре
30/01/04 5 без име (±25, мъже) Китай/Афганистан удавени, открити близо до Рафина (Гърция) след потъване на лодката им в бурни води МНШ
30/01/04 14 без име Китай/Афганистан обявени за удавени, лодката потъва в бурни води близо до Рафина (Гърция) МНШ
30/01/04 5 без име (мъже) неизвестен измръзнали до смърт по време на снежна буря при опит да прекосят турско-гръцката граница близо до Ферес NON
30/01/04 5 без име (±25) Азия удавени при опит да преплуват река Еврос между Турция и Гърция МНШ
29/01/04 5 без име Кюрдистан удавени, телата са намерени близо до Каристос (Гърция), лодката потъва в бурни води ЦБГ
29/01/04 14 без име Кюрдистан обявени за удавени, лодката потъва близо до Каристос (Гърция) ЦБГ
25/01/04 4 без име неизвестен удавени, лодката потъва на път от Либия за Италия, намерени от брегова охрана NON / ФОРБ
24/01/04 11 без име неизвестен обявени за удавени, лодката потъва на път от Либия за Италия ИРВ
21/01/04 1 без име (мъж) неизвестен тялото е намерено във водите на Фуертевентура (Испания), предполага се от отдавна случило се корабокрушение МСи
21/01/04 1 без име неизвестен обявен за удавен, намерен мъртъв близо до Лампедуса (Италия) НАН / ИРВ
18/01/04 3 без име неизвестен удавени при преобръщане на лодка близо до бреговете на Фуертевентура (Испания) МСи
16/01/04 14 без име Субсахарска Африка удавени, лодката се преобръща заради риф близо до Фуертевентура (Испания) на път от Африка ТиролерТ / ЗалцНах / Yahoo / МСи / ЦБГ / МНШ
16/01/04 2 без име Северна Африка удавени, лодката се преобръща заради риф близо до Фуертевентура (Испания) на път от Африка YAН / МНШ / МСи / ЦБГ
16/01/04 3 без име Африка обявени за удавени, лодката се преобръща близо до Фуертевентура (Испания) на път от Африка YAН / МНШ / МСи / ЦБГ
10/01/04 18 без име (мъже) Албания измръзнали до смърт на лодка на път от Влора (Албания) за Италия ГрдЪн / Катимер / ББС / АйлП / Вивре / YAН / 
10/01/04 5 без име Албания обявени за удавени след потъване на лодка, трагедия по пътя от Влора (Албания) за Италия ГрдЪн / Катимер / ББС / АйлП / Вивре / ЛРб
10/01/04 3 без име (жени) Албания починали от хипотермия на лодка по пътя от Влора (Албания) за Италия ГрдЪн / Катимер / ББС / АйлП / Вивре / YAН / МТр 
03/01/04 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, намерен в товарен кораб в Пасая (Испания), идващ от Камерун СтУ / МНШ
01/01/04 1 без име (мъж) Ирак самоубийство, запалил се в Лондон от страх да не бъде депортиран ИРВ

in 2004 2 Чянана Нгуя (34, жена) Конго депортирана бременна от Германия, вкарана в затвор в Конго, получила ненавременна медицинска помощ, бебето умира СтУ / Про Асай / ФР-Н / БАИ
in 2004 1 без име (възраст: 1 час, бебе) Конго майката е депортирана болна и бременна от Германия, вкарана в затвор в Конго, неоказана медицинска помощ СтУ

27/12/03 1 без име (3, момче) неизвестен дете на човек, търсещ убежище, пада в канавка близо до център за търсещи убежище Далем (Холандия) ДВк
20/12/03 7 без име (мъже) Йордания/Ирак/Иран/Аф-

ганистан
удавени, лодката потъва близо до бреговете на Мармарис (Турция) на път от Турция за Гърция МНШ / НИ / AП / ДШ / Куриер / Вифалт / ББС / 

20/12/03 51 без име Йордания/Ирак/Иран/
Афганистан

обявени за удавени, лодката потъва близо до турския бряг на път от Турция за Гърция МНШ / НИ / AП / ДШ / Куриер / Вифалт / ББС / 

20/12/03 1 без име (жена) Йордания/Ирак/Иран/
Афганистан

обявена за удавена, лодката потъва близо до турския бряг на път от Турция за Гърция МНШ / НИ / AП / ДШ / Куриер / Вифалт / ББС / 

20/12/03 1 без име (10, момиче) Йордания/Ирак/Иран/
Афганистан

обявена за удавена, лодката потъва близо до турския бряг на път от Турция за Гърция МНШ / НИ / AП / ДШ / Куриер / Вифалт / ББС / 

12/12/03 1 без име Субсахарска Африка укрит в превозно средство, задушил се на товарен кораб на път от Камерун за Испания МНШ / СтУ
12/12/03 1 без име неизвестен удавен при корабокрушение близо до Триполи (Либия) на път за Италия МИРит / ИРВ
02/12/03 1 без име неизвестен обявен за удавен, лодка се преобръща по време на спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ГрдЪн / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
02/12/03 1 без име Мароко обявен за удавен, лодка се преобръща по време на спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ГрдЪн / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
02/12/03 2 без име Гамбия обявени за удавени, лодка се преобръща по време на спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
02/12/03 11 без име Малиa обявени за удавени, лодка се преобръща по време на спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) МНШ / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
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01/12/03 1 без име (±27, мъж) Субсахарска Африка тялото е намерено близо до плажа Фуенте Кабайос, Кадис (Испания) СИм
in Dec 03 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, причините за смъртта са неизвестни, тялото е намерено в италиански кораб на пристанище в Амстердам ДВк
in Dec 03 1 Даниел (19, мъж) неизвестен дехидратация, починал от жажда на път за Европа през пустинята Сахара ЛЕСП
23/11/03 1 без име неизвестен удавен, предполага се, че се опитвал да преплува до Сеута (Испания/Мароко), тялото е намерено в Чорийо (Испания) ЦИДРК
10/11/03 1 без име (25, мъж) Ирак намерен мъртъв на лодка, носеща се по течението на 25 морски мили южно от Пантелерия (Италия) ИНДи / МИРит / ИРВ
10/11/03 1 Liang He (23, мъж) неизвестен самоубийство, намерен обесен в затвора Бедфорд (Великобритания) НККсД
07/11/03 8 без име неизвестен починали от глад в малка лодка, тръгнала за Мотрил (Испания) СтУ / ЦИДРК / МНШ
07/11/03 2 без име Северна Африка измръзнали до смърт в лодка с 40 мигранти, тръгнали за Мотрил (Испания) индимедия / ЦИДРК
03/11/03 1 Абдул Х. Гернут Омар (31, мъж) Алжир обесил се в полицейски арест във Валета от страх да не бъде депортиран Минд / МНШ / ИФГПЧ
03/11/03 1 Пол Йорк (мъж) неизвестен намерен мъртъв в килията си в полицейски участък в Хийтроу МНШ

in Nov 03 17 без име Мароко удавени след корабокрушение близо до Лараче (Мароко) SOS 
in Nov 03 1 без име (мъж) Русия самоубийство, обесил се в затвора Полмонт (Великобритания) от страх да не бъде депортирам ЕДЖВ
in Nov 03 13 без име Мароко обявени за удавени при корабокрушение близо до Лараче (Мароко) SOS 
26/10/03 1 без име (мъж) Бангладеш измръзнал до смърт в гора близо до Айзенщат (Австрия) при прекосяване на унгарската граница МНШ / ДиБунте
26/10/03 1 без име Субсахарска Африка удавен при опит да преплува до Сеута (Испания/Мароко) ЦИДРК
25/10/03 37 без име Северна Африка удавени, телата са изплували на брега след корабокрушение в залива на Кадис (Испания) СтУ / МНШ / индимедия / ДВк / AП / ГрдЪн / адук /
25/10/03 11 без име Северна Африка обявени за удавени, лодка се преобръща в буря близо до Кадис (Испания) МНШ
22/10/03 37 без име Субсахарска Африка удавени след преобръщане на лодка близо до Рота (Испания) МНШ
21/10/03 22 без име неизвестен обявени за удавени след преобръщане на лодка на път от Тунис за Сицилия (Италия) МНШ / Вивре / ТЛ
21/10/03 6 без име неизвестен удавени след преобръщане на лодка по пътя от Тунис до Сицилия (Италия) MSN / WOZ / ТЛ / Вивре
21/10/03 5 без име неизвестен удавени след потъване на лодка близо до брега на Тунис на път за Италия ЦБГ / ТЛ / МИРит
20/10/03 13 без име Либия починали от глад на лодка от Либия за Италия след 20 дни без храна МХералд / ТЛ
20/10/03 1 Мохамед Бин Дури (20, мъж) Палестина самоубийство, намерен обесен в затвора с максимална сигурност Белмарш (Великобритания) ИРВ / НККсД / ERB
19/10/03 12 без име Сомалия намерени мъртви от студ и глад на кораб от Либия за Лампедуса (Италия) СтУ / ЛРб / МНШ / YAН / Погледи / ГрдЪн / ДВк / 
19/10/03 50 без име Сомалия починали от студ и глад на кораб от Либия за Италия, хвърлени зад борда СтУ / ЛРб / МНШ / Погледи / ГрдЪн / ДВк / ДШ / 
19/10/03 1 без име (жена) Сомалия починала от хипотермия и глад на кораб от Либия за Лампедуса (Италия) СтУ / ЛРб / МНШ / YAН / Погледи / ГрдЪн / ДВк / 
18/10/03 4 без име неизвестен удавени, телата са намерени на плаж в Лараче (Мароко) ААЧП / ЦИДРК
17/10/03 1 без име (млад мъж) Сомалия починал на кораб от Либия за Лампедуса (Италия) поради лошите условия СтУ / МНШ / ЛРб / МИРит
17/10/03 1 без име (15) Сомалия починал на кораб от Либия за Лампедуса (Италия) поради лошите условия СтУ / МНШ / ЛРб / ДШ / МИРит
17/10/03 7 без име (възрастни) Сомалия удавени след преобръщане на лодка близо до Лампедуса (Италия) по пътя от Либия СтУ / МНШ / ЛРб / ДШ / ТЛ / ЦИДРК / МИРит / 
17/10/03 1 без име (3) Сомалия намерени мъртви на кораб от Либия до Лампедуса (Италия) СтУ / МНШ / ЛРб / ДШ / МИРит / НИА
17/10/03 1 без име (13, момче) Сомалия удавен след преобръщане на лодка близо до Лампедуса (Италия) по пътя от Либия СтУ / МНШ / ЛРб / ДШ / ТЛ / ЦИДРК / МИРит
09/10/03 1 без име (±16, момче) Конго укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет, пътуващ от Бразвил (Конго) за Париж (Франция) AФП / МНШ / Вивре
04/10/03 2 без име Северна Африка удавени във водите на Баия Фелис (Испания), лодката е била засечена по-рано AФП / ЦИДРК
03/10/03 1 без име (мъж) неизвестен удавен, корабът потъва на път от Северна Африка за Лампедуса (Италия) в международни води YAН / ДжСицилия / ИЛМ / МИРит / ТЛ
03/10/03 5 без име Ирак/Пакистан удавени близо до остров Евиа (Гърция) при опит да достигнат гръцкия бряг с лодка МНШ / ФР-ББ / ИЛМ
03/10/03 1 Левон A. (48, мъж) Грузия арменец, самозапалил се в Бийденкопф (Германия), отхвърлена молба за убежище МНШ / ERB
03/10/03 1 без име (мъж) неизвестен застрелян от гранична полиция докато пресича границата между Мароко и Испания ЦИДРК
01/10/03 2 без име (±30, мъже) Субсахарска Африка укрити в превозно средство, задушени в товарен кораб на път от Кот д’Ивоар за Ла Коруня (Испания) МНШ
in Oct 03 1 без име неизвестен починал на лодка по пътя от Тунис за Сицилиа (Италия) ВХаарлем
in Oct 03 3 без име (2 деца; 1 възрастен) неизвестен починали на кораб и хвърлени зад борда на път от Тунис за Сицилия (Италия) ВХаарлем
in Oct 03 5 без име Северна Африка телата са открити в хладилен камион, който се запалил по пътя за Алгесирас (Испания) SOS 
01/10/03 3 без име Гвинея удавени, скочили от плавателен съд близо до бреговете на Авър (Франция) ЦБГ
29/09/03 7 без име Пакистан починали в минирана зона при опит да прекосят турско-гръцката граница МНШ / ФР-ББ / ББС
23/09/03 1 Вулнет Битици (18, мъж) Албания застрелян от гранична полиция при опит да прекоси албанско-гръцката граница АИ
18/09/03 2 без име (±23, мъж; ±23, жена) неизвестен удавени при опит да преплуват от Мароко до Сеута (Испания/Мароко) МНШ
18/09/03 1 Соран Карим (23) Ирак кюрд, търсещ убежище, починал в минибус катастрофа, докато пребивава незаконно във Великобритания ББС
09/09/03 26 без име (2 жени) Пакистан/Азия удавени в река Еврос на гръцко-турската граница, след като лодката се преобръща ББС / СтУ / AП
07/09/03 1 без име Субсахарска Африка удавен, пада зад борда, след като лодката е засечена от брегова охрана при Фуертевентура (Испания) МНШ / ЦИДРК
04/09/03 1 Тема Комбе (32, мъж) Uganda самоубийство, намерен обесен в тоалетна в психиатричното отделение на болница Хедърууд (Великобритания) icB / ИРВ / НККсД
03/09/03 1 Исрафил Шири (30, мъж) Иран самозапалил се след отказ да му бъдат дадени нужните лекарства в Манчестър (Великобритания) ББС / СУ / НККсД / ИРВ / ИРВ
02/09/03 1 без име (34, мъж) Алжир скочил от прозореца при опит да избяга от полицейска проверка в Сартрувил (Франция) МНШ / ГранПари
01/09/03 2 без име неизвестен удавени при потъването на претоварена лодка с хора близо до бреговете на Тунис на път за Италия ЦБГ
01/09/03 1 Василий Тодчук (24, мъж) Русия самоубийство, намерен обесен на строителна площадка в Говън, Глазгоу (Великобритания) НККсД / ИРВ
30/08/03 1 Андрей Доноров (34, мъж) Украйна самоубийство, 11 дни след депортация от Холандия в Испания, страда от шизофрения ДВк / НРС / Oz / Zelf
30/08/03 1 без име неизвестен обявен за удавен, намерен близо до Лансароте (Испания) ЦИДРК
26/08/03 1 без име (16, момче) Афганистан укрит в превозно средство, идвал от Гърция, намерен мъртъв в каросерията на камион близо до Римини (Италия) AФП
23/08/03 1 без име (33, мъж) неизвестен починал след свада с друг човек, търсещ убежище, в бежански център в Харлинген (Холандия) адук / ДВк / ПлИ
18/08/03 1 без име (25, мъж) Либерия починал от инфаркт след пристигането си в център за бежанци в Лампедуса (Италия) ЛРб / МИРит / ИРВ
17/08/03 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено близо до Тарифа (Испания), между скалите на 2.5 метра под морето ЦИДРК
17/08/03 1 Хекмат Карим Салих (29) Ирак кюрд, укрит в превозно средство, смазан в камион, пътуващ от Франция за Пуул (Великобритания) ББС / КСРФ / КМ / ИРВ
14/08/03 5 без име (3 деца) Ирак/Судан/Сомалия удавени, трафикантът пробил дупка в лодката по пътя от Айвалък (Турция) за Лесбос (Гърция) ТУийкee VAНdaag
13/08/03 5 без име (4 жени; 1 мъж) неизвестен удавени, телата са намерени на плаж близо до Едремит (Турция) МНШ / AФП
09/08/03 1 без име (24, мъж) Chechnia починал при остра конфронтация с молдовци в бежански център Трайскирхен (Австрия) МНШ / КСПУЧ
01/08/03 10 без име неизвестен обявени за удавени при потъване на лодка близо до бреговете на Фуертевентура (Испания) МНШ / AФП / ЦИДРК
in Aug 03 13 без име неизвестен удавени, накарани да скочат в морето и заплашени с нож от 2 трафиканти SOS 
in Aug 03 9 без име неизвестен удавени след корабокрушение близо до Барбате (Испания) SOS 
31/07/03 15 без име Африка удавени след преобръщане на лодка близо до Фуертевентура, Канарските острови (Испания) AФП / МНШ / ЦИДРК / СтУ
28/07/03 1 без име Африка удавен край брега на Фуертевентура, Канарските острови (Испания) AФП / ЦИДРК
27/07/03 1 Ердоган Тахир (37, мъж) Турция починал от жажда, тялото е намерено да виси от влак на жп гара в Гориция (Италия) ЕСИТриест / ИЛП
25/07/03 1 без име Африка удавен край брега на Фуертевентура, Канарските острови (Испания) AФП / ЦИДРК
19/07/03 21 без име неизвестен удавени, намерени мъртви край бреговете на Либия МИРит / ИРВ
18/07/03 25 без име неизвестен удавени при две корабокрушения близо до Сур де Аюн (Мароко) ЦИДРК
15/07/03 1 Чейбани Уаг Мавритания задушен след полицейско безчинство и физическо насилие във Виена (Австрия) ИРВ / Малм / ГДЧП
14/07/03 5 без име Северна Африка удавени след корабокрушение близо до Баранко Ондо - Тарифа (Испания), телата са намерени от испанската полиция СтУ / AФП / МНШ / ГрдЪн / ЦИДРК
14/07/03 30 без име неизвестен обявени за удавени след корабокрушение близо до Баранко Ондо - Тарифа (Испания) МНШ
09/07/03 1 Елмас Озмико (40, жена) Турция починала от сепсис в болница Доувър (Великобритания), молбите й за лекарска помощ са били игнорирани ГрдЪн / ИНКУЕСТ / ББС / ИРВ
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06/07/03 1 Файзулла Ахмеди Ahmedi (19, мъж) Афганистан самоубийство, обесил се в къща в Блекбърн (Великобритания), очаквал решение относно молбата си за убежище ИРВ
in Jul 03 15 без име неизвестен удавени при трансфер до локация на испанската полиция близо до Фуертевентура ГрдЪн
01/07/03 1 Хюсейн Дикец (мъж) неизвестен самоубийство, запалил се в бюрото за мигранти без документи в Гютерслох (Германия) от страх да не бъде депортиран ERB
in Jul 03 2 без име неизвестен телата са намерени от екипа на спасителна лодка в Ламанша, опитали да влязат във Великобритания ИРВ
29/06/03 9 без име Либия удавени, плавателен съд се преобръща близо до Капо Бон (Тунис) на път за Италия МНШ / ЦБГ / МИРит / Вита / ТЛ / ИРВ
23/06/03 2 без име (жени) Субсахарска Африка удавени, телата изплуват при Тарифа (Испания) ЦИДРК
20/06/03 189 без име неизвестен обявени за удавени, лодката се преобръща при пристанището Сфакс на път от Либия за Италия СтУ / МНШ / AФП / ГрдЪн / ABC / ЛРб / YAН / ДШ / 
20/06/03 20 без име неизвестен удавени, лодка се преобръща при пристанището Сфакс на път от Либия за Италия СтУ / МНШ / AФП / GОАЕrdiAНU / ABC / ЛРб / YAН 
18/06/03 1 без име (25, мъж) Кот д’Ивоар укрит в превозно средство, удавил се, скочил зад борда на кораб-контейнер в Ламанша ББС / МНШ / YAН / ИРВ
16/06/03 63 без име Северна Африка обявени за удавени, корабът потъва по пътя от Тунис за Лампедуса (Италия) СтУ / МНШ / AФП / TG / ПлИ / IНД / НувелОбс. / 
16/06/03 3 без име (мъже) Северна Африка удавени, корабът потъва по пътя от Тунис за Лампедуса (Италия) СтУ / МНШ / AФП / TG / ПлИ / IНД / ЛРб / МИРит / 
16/06/03 4 без име (жени) Северна Африка удавени, корабът потъва по пътя от Тунис за Лампедуса (Италия) ЛРб / МИРит / СНН(Ит) / ИЛН / КДС / ТЛ
14/06/03 30 без име Мароко обявени за удавени, лодка се преобръща близо до Тарифа на път за Испания МНШ
10/06/03 11 без име неизвестен обявени за удавени, лодка се преобръща по време на спасителна операция на испанската полиция СтУ / МНШ / ЦИДРК
05/06/03 2 без име Мароко удавени при опит да избегнат засичане от брегова охрана близо до град Салобреня (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
05/06/03 6 без име неизвестен обявени за удавени при опит да избегнат засичане от брегова охрана близо до град Салобреня (Испания) ЦИДРК / ААЧП
02/06/03 2 без име Субсахарска Африка безследно изчезнали, лодка се преобръща при спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) СтУ / МНШ / ЦИДРК
02/06/03 9 без име Субсахарска Африка удавени, лодка се преобръща при спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) СтУ / МНШ / ЦИДРК
in Jun 03 1 без име (мъж) Кюрдистан намерен мъртъв в каросерията на гръцки камион на границата между Италия и Словения ИРВ
in Jun 03 1 без име Индия намерено тяло в гора недалеч от границата между Украйна и Словакия ИРВ
in Jun 03 2 без име неизвестен удавени, тялото е намерено в Сеута (Испания/Мароко), опитали да стигнат брега с плуване ЦИДРК
31/05/03 15 без име неизвестен обявени за удавени, лодка се преобръща при спасителна акция близо до Фуертевентура (Испания) СтУ
17/05/03 1 без име (33, мъж) Конго отказ на молба за убежище, намерен мъртъв в автобусно депо в Боксмеер (Холандия) МНШ / AНP
15/05/03 4 без име (мъже) неизвестен удавени, телата са намерени в рибарски мрежи близо до Лампедуса (Италия) ЛРб
07/05/03 1 Олга Блашкевица (29, жена) Латвия убита от партньора си в бежански център в Хармъндсуърт (Великобритания), очаквала депортация КСРФ / Мпол / ИРВ / НККсД
06/05/03 5 без име (мъже) Мароко удавени, телата са намерени близо до плаж в Сид Качем, Танжер (Мароко) ЦИДРК
06/05/03 4 без име (жени) Мароко удавени, телата са намерени близо до плаж в Сид Качем, Танжер (Мароко) ЦИДРК
05/05/03 1 Лиу Джин Уу (35, мъж) Китай самоубийство, отказан достъп до преводач, страдал от параноична психоза МНШ / The Herald / НККсД / ERB / ИРВ
02/05/03 1 Надим Хусейни (18, мъж) Афганистан паднал от мост над M60 в Стокпорт (Великобритания) след отказ на молбата му за убежище ИРВ

in May 03 1 без име (непълнолетен) Мароко задушен, заклещил се в граничната ограда на Мелиля (Испания/Мароко) SOS 
01/05/03 1 без име неизвестен удавен, тялото изплува близо до Лампедуса (Италия) ТЛ
26/04/03 1 без име неизвестен тялото е намерено на лодка, засечена в залива на Кадис (Испания) ЦИДРК
25/04/03 2 без име неизвестен удавени при корабокрушение в Лансароте (Испания) ЦИДРК
in Apr 03 10 без име неизвестен телата са намерени при бреговете на Лансароте (Испания) SOS 
in Apr 03 76 без име Субсахарска Африка удавени, телата са намерени на плаж в Тарифа (Испания) SOS 
25/03/03 1 без име (32, мъж) Ирак търсещ убежище, самозапалил се в Дийвер (Холандия), след като е бил задържан за кражба МНШ / ДВк
in Mar 03 12 без име Африка телата са намерени в туристическата част на Коста Тегисе (Испания) SOS 
in Mar 03 1 без име Сомалия загинал в минирана зона на границата между Турция и Гърция ИРВ
28/02/03 1 без име(26, мъж) Индия тялото е намерено близо до Каманица (Украйна), на метри от границата между Украйна и Словакия ЦБГ
25/02/03 1 без име (мъж) Мали or Gabon укрит в превозно средство, паднал от колесарното отделение на самолет в зоната под траекторията му близо до летище в Париж (Франция) МНШ
24/02/03 1 Саркауат Хусейн (18, мъж) Ирак смазан при опит да се покатери на камион в Кале (Франция) на път за Великобритания AФП / МНШ / NO
23/02/03 1 без име (млад мъж) Ирак ударен от камион в Кале (Франция) при опит да стигне до Великобритания, като се укрие в превозно средство Вивре 
22/02/03 1 Джеджик Фатиха (39) Алжир самоубийство, обесила се с шал в полицейска килия в Емен (Холандия) от страх да не бъде депортирана ВнС
20/02/03 12 без име Суб-Сахарска-Африка починали от глад и жажда след 14 дни в открито море на път от Мароко за Фуертевентура (Испания) ПУБп / ЦБГ / ЦИДРК
12/02/03 1 Осуигуе С. Кенечуку (22) Нигерия починал поради липса на медицинска помощ в транзитен бежански център Турхоф в Обербюрен (Швейцария) Вивре / МНШ / индимедия / АОО (Г) / 
07/02/03 18 без име неизвестен обявени за удавени, изгубват се в морето близо до Фуертевентура (Испания) ИРВ
03/02/03 1 без име Субсахарска Африка удавен, опитал да плува до Испания, тялото е изплувало в залив южно от Сеута (Испания/Мароко) МНШ
in Feb 03 2 без име Мароко задушени, укрили се в автобус на ферибот от Надор (Мароко) за Алмерия (Испания) SOS 
in Feb 03 3 без име (мъже) Суб-Сахарска-Африка удавени при опит да достигнат Мелиля (Испания/Мароко) с плуване от Бениезар (Мароко), студените води са били фатални SOS 
in Feb 03 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, починал при опит да слезе от лодка в Мотрил-Гранада (Испания) ИРВ
31/01/03 1 Михаил Богнарчук (42, мъж) Украйна самоубийство, намерен обесен на връзките на обувките си в тоалетна в център за отстраняване на бежанци (Хаслар) ИРВ / НККсД / КСРФ / МНШ
23/01/03 2 без име Турция укрити в превозно средство, паднали от колесарното отделение в Китай, скрили се в погрешния самолет във Франция МНШ
19/01/03 6 без име Ирак замръзнали до смърт в лодка, носеща се по течението, близо до Санта Мария ди Леука (Италия), тръгнали от Турция МНШ / Вивре / AФП / AП / ТЛ
19/01/03 26 без име Нигерия удавени при опит да достигнат Канарските острови (Испания) от Мароко МНШ / Вита
19/01/03 23 без име неизвестен починал от хипотермия на лодка, носеща се по течението, близо до Леука (Италия), тръгнали от Турция МНШ / Вивре / AФП / AП / ТЛ
18/01/03 1 Мариаме Гету Хагос (25) Сомалия починала от задушаване по време на депортация от Париж (Франция) в Йоханесбург (ЮАР) НККсД / АИ / AН / ДВк / Вивре / МНШ /
18/01/03 2 без име неизвестен телата са намерени на плаж в Мотрил (Испания) ЦИДРК
17/01/03 19 без име Суб-Сахарска-Африка удавени близо до Танжер (Мароко) при опит да достигнат Испания тайно по море МНШ / Вивре / ЦИДРК
16/01/03 1 без име неизвестен тялото е намерено на плаж в Сеута (Испания/Мароко) ЦИДРК
15/01/03 12 без име (мъже) Субсахарска Африка удавени при потъване на лодка близо до брега на Фуертевентура (Испания) МНШ / ААЧП / ЦИДРК / ИРВ
15/01/03 2 без име (жени) Субсахарска Африка обявени за удавени при потъване на лодка близо до брега на Фуертевентура (Испания) МНШ / ААЧП / ЦИДРК / ИРВ
15/01/03 10 без име неизвестен удавени при потъване на малка лодка близо до брега на Фуертевентура, Канарските острови (Испания) МНШ / Спиц / AФП
15/01/03 2 без име неизвестен обявени за удавени при потъване на малка лодка близо до брега на Фуертевентура (Испания) МНШ / Спиц / AФП
14/01/03 1 Фусини Барая (31, мъж) Буркина Фасо задушен в повърнато съдържимо, сериозно болен в граничен затвор в югоизточен Амстердам (Холандия) ДВк / AЦ / ПСЖТИ / демо
13/01/03 2 без име Субсахарска Африка укрити в превозно средство, починали, след като се скрили в кипърски кораб за Кадис (Испания) ИРВ / ЦИДРК
12/01/03 9 без име Африка удавени на път за Испания близо до Фуертевентура (Испания) ЦБГ
12/01/03 5 без име Африка обявени за удавени при потъване на лодка близо до Фуертевентура (Испания) ЦБГ
09/01/03 6 без име Ирак починали от хипотермия на гръцка лодка за Италия ИРВ / Вита
09/01/03 23 без име Ирак обявени за удавени близо до Санта Мария ди Леука (Италия) при опит да стигнат до Италия на гръцка лодка Вита
08/01/03 3 без име (± 25) Индия починали от умора след пътуване през планините между Словакия и Украйна ЦБГ / Мумбай
08/01/03 1 Саид Б. (29, мъж) Мароко премазани при опит да се укрият под автобус в Сеута (Испания/Мароко) ИРВ / ЦИДРК
04/01/03 2 без име Бурунди починали на турско-гръцката граница, преминали в маркиран миниран район поради гъстата мъгла Катимер
02/01/03 3 без име Мароко починали от вдишване на токсични газове при пожар, запален нарочно в полицейски затвор в Малага (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
02/01/03 7 без име Алжир/Мароко удавени, лодката се разбива в скалите и потъва край Тарифа близо до южните брегове на Испания ДВк / AП / НИА / AФП / СтУ / ЦИДРК
02/01/03 10 без име неизвестен обявени за удавени след корабокрушение в Средиземно море, близо до Тарифа (Испания) МЛК
02/01/03 1 без име (мъж) Палестина починал от вдишване на токсични газове при умишлен палеж в полицейск участък в Малага (Испания) МНШ / ЦИДРК / ААЧП
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in Jan 03 5 без име (мъже) неизвестен удавени, телата са намерени на плажове на остров Сими в Гърция Катимер / ИРВ
in Jan 03 1 без име (мъж) неизвестен удавен, трупът е намерен на плаж на остров Евиа в Гърция Катимер
in Jan 03 1 Давид Мамедор (45) Грузия кюрд, самоубийство в Шлос Холте - Штукенброк (Германия) след отказ на молбата му за убежище ВБт / ФР-НВ / НВЦ / МНШ
in Jan 03 1 без име (жена) неизвестен удавена, намерена на плаж на остров Сими (Гърция) Катимер / ИРВ

in 2003 1 Оливие (±20, мъж) Niger задушен, изял парите, за да плати на трафикантите и да избегне кражба при военната проверка на границата в Агадез (Нигер) ЛЕСП
30/12/02 1 Рикардо Бариентос (54) Argentina починал от сърдечна недостатъчност по време на депортация от Париж (Франция) до Буенос Айрес (Аржентина) НККсД / АИ / ЦБГ / AН / Вивре / AФП /
28/12/02 1 Зафар Мохамад (16, мъж) Афганистан самоубийство, запалил се в бежански център Грибсков (Дания) от страх да не бъде депортиран ERB
27/12/02 3 без име Мароко изгорен в полицейски участък в Малага, запалил се след двудневно задържане, полицията не отворила вратите SOS / ЦИДРК / ААЧП
26/12/02 7 без име неизвестен удавени, претоварена с хора лодка от Мароко се преобръща близо Тарифа (Испания) ИРВ
25/12/02 4 без име неизвестен удавени, надуваема лодка потъва при бреговете на остров Чиос (Гърция) AП
25/12/02 4 без име неизвестен обявени за удавени, надуваема лодка потъва при бреговете на остров Чиос (Гърция) AП
24/12/02 1 без име (2, момиче) Ирак кюрд, удавила си при опит да доплува до брега, след като лодката потъва близо до бреговете на Корфу (Гърция) МНШ / AП
24/12/02 1 Сирус Каджеб (29, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в Хъдърсфийлд (Великобритания), погрешно информиран, че му е отказано убежище ИРВ / ЙТ / НККсД
24/12/02 1 без име (мъж) Ирак кюрд, удавил си при опит да доплува до брега, след като лодката потъва близо до бреговете на Корфу (Гърция) МНШ / AП
19/12/02 10 без име Ирак/Афганистан удавени, 2 плавателни съда попадат в буря близо до остров Евия (Гърция) МНШ / AП
19/12/02 10 без име Ирак/Афганистан обявени за удавени, 2 плавателни съда попадат в буря близо до остров Евия (Гърция) МНШ / AП
16/12/02 1 без име (млад мъж) Ирак намерен мъртъв от полицията под камион на станция за плащане на пътни такси близо до Кале (Франция) ЦБГ / Телеграаф
13/12/02 1 без име Африка починал от преумора след дълго вървене, намерен близо до гръцко село на турско-гръцката граница ЦБГ
02/12/02 1 без име (±12, момче) Гана укрит в превозно средство, замръзнал в колесарното отделение на самолет от Гана в Хийтроу (Великобритания) ГрдЪн / AННАНova / ТелеГ / МайДжой / ИРВ / 
02/12/02 1 Имануел Дуа (±12, момче) Гана укрит в превозно средство, замръзнал в колесарното отделение на самолет от Гана в Хийтроу (Великобритания) ГрдЪн / AННАНova / ТелеГ / МайДжой / ИРВ /
01/12/02 44 без име Гамбия/Гана/Сомалия удавени при потъване на лодка от Бодрум (Турция) за Кос (Гърция) ИРВ / ТЛ / Вита

in Dec 02 1 Махмот Слав (18, мъж) Ирак укрит в превозно средство, починал при опит да слезе от камион в Патрас (Гърция) ИРВ
in Dec 02 4 без име Румъния укрити в превозно средство, намерени мъртви в товарен контейнер, тръгващ от Ливорно (Италия) ИРВ
30/11/02 12 без име неизвестен удавени, лодката се разбива близо до бреговете на Триполи (Либия) на път за Италия ДВк / МНШ / НИА
30/11/02 56 без име неизвестен обявени за удавени, лодката се разбива близо до бреговете на Триполи (Либия) на път за Италия ДВк / МНШ / НИА
30/11/02 32 без име Субсахарска Африка удавени, лодка потъва между Западна Сахара (Мароко) и Канарските острови (Испания) ДВк / AФП
21/11/02 1 без име (23) Армения самоубийство в бежански център Сомбателий в Унгария МГанди
15/11/02 1 Лата Арадинович (34, мъж) Сърбия самоубийство, запалил се в Сике (Германия) след отказ на молбата му за убежище, от ромски произход БАИ
13/11/02 2 без име Африка удавени, надуваема лодка се преобръща близо до Лараче при мароканскя бряг AФП
13/11/02 4 без име Африка обявени за удавени, надуваема лодка се преобръща близо до Лараче при мароканскя бряг AФП
02/11/02 1 A.К. (23) Албания фатално ранен от гранична полиция в Месопотамия, област Кастория (гръцко-албанската граница) ГХМ / СОсИ / YAН / Про Асай

in Nov 02 1 без име (32, жена) Иран починала от хипотермия след дълго вървене при пресичане на турско-гръцката граница ИРВ
in Nov 02 1 Фариде Карими (42, жена) Иран без навременна медицинка помощ в център за хора, търсещи убежище, в Апелша (Холандия), открит рак МАГ / ДВк
21/10/02 2 без име (1 мъж; 1 дете) неизвестен удавени, телата са намерени близо до североизточния бряг на Лесбос (Гърция) МНШ
16/10/02 6 без име (3 момичета) неизвестен удавени, телата са намерени близо до Лесбос (Гърция). Всички 6 са били със спасителни жилетки МНШ / НЦА
11/10/02 5 без име Северна Африка укрити в превозно средство, задушени във фургон по пътя от Агадир (Мароко) за Севиля (Испания) МНШ / ФРг / таз / ТагесШ / AФП
10/10/02 2 без име (жени) Нигерия удавени, кораб се преобръща край западния бряг на Турция на път за Гърция AФП
10/10/02 7 без име Нигерия/Иран обявени за удавени, кораб се преобръща край западния бряг на Турция на път за Гърция AФП
08/10/02 2 без име (жени) Субсахарска Африка удавени, лодка се преобръща близо до Барбате (Испания) в опит да избегне засичане от камери МНШ / AФП
08/10/02 14 без име (7 жени; 7 мъже) Субсахарска Африка обявени за удавени, лодка се преобръща близо до Барбате (Испания) в опит да избегне засичане от камери МНШ / AФП
02/10/02 1 Бевърли Фаулър (32, жена) Ямайка самоубийство, намерен обесен в затвора Дърхам (Великобритания) от страх да не бъде депортиран НККсД / ИРВ
in Oct 02 1 без име (18) Конго самоубийство, скочил под влак в Цволе (Холандия) от страх да не бъде депортиран МНШ
in Oct 02 9 без име Африка удавени, малка лодка се преобръща близо до бреговете на Тунис на път за Сицилия (Италия) AП / ТагесШ
in Oct 02 1 без име Африка безследно изчезнал, малка лодка се преобръща близо до бреговете на Тунис на път за Сицилия (Италия) AП / ТагесШ
in Oct 02 3 без име (мъже) Африка удавени, лодка с 42 мигранти потъва при бреговете на Барбате (Испания) ИРВ
in Oct 02 5 без име (жени) Африка удавени, лодка с 42 мигранти потъва при бреговете на Барбате (Испания) ИРВ
in Oct 02 5 без име Африка безследно изчезнали, лодка с 42 мигранти потъва при бреговете на Барбате (Испания) ИРВ
in Oct 02 8 без име неизвестен удавен, лодка потъва при опит да стигне до остров Майот (Франция) от Коморските острови AФП
in Oct 02 12 без име неизвестен безследно изчезнали, лодка потъва при опит да стигне до остров Майот (Франция) от Коморските острови AФП
in Oct 02 1 без име неизвестен удавен, тялото е намерено от рибар в западен Пелопонес (Гърция) ИРВ
in Oct 02 1 без име (бременна жена) Африка удавена, лодка с 42 мигранти потъва край брега на Барбате (Испания) ИРВ
26/09/02 3 без име Palest./Судан/Шри Ланка удавени, рибарска лодка, тръгнала за Лесбос (Гърция), потъва близо до Нарли (Турция) ТФЧП / AФП
26/09/02 10 без име Palest./Судан/Шри Ланка обявени за удавени, рибарска лодка, тръгнала за Лесбос (Гърция), потъва близо до Нарли (Турция) ТФЧП / AФП
22/09/02 15 без име (мъже) Тунис удавени, накарани от трафиканти да плуват до брега близо до Сколити, южна Сицилия (Италия) ДВк / МНШ / ИРВ / ТЛ / ЛРб / ЦИДРК / Вита
22/09/02 1 Мухамед Сарад (60, мъж) Бангладеш починал, властите опитали да спрат 70 човека при пресичане на границата между Иран и Турция ТФЧП
16/09/02 1 без име (±25, мъж) Камерун укрит в превозно средство, измръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Камерун за Париж (Франция) Morgeng. / МНШ
15/09/02 36 без име Либерия/Северна Африка удавени, лодка с повече от 100 бежанци на борда се преобръща южно от Сицилия ДВк / AП / МоргенГрау / МНШ / ТФЧП / ЕИЦСР / 
15/09/02 1 без име (15, мъж) Либерия/Северна Африка удавен, лодка с повече от 100 бежанци на борда се преобръща южно от Сицилия ДВк / AП / МоргенГрау / МНШ / ТФЧП / ЕИЦСР / 
14/09/02 1 Рамо Сулджич (37, мъж) Сърбия самоубийство, обесил се в бежански център в Германия от страх да не бъде депортиран БАИ
12/09/02 1 без име (мъж) Мароко укрит в превозно средство, намерен мъртъв в контейнер с 10 имигранти в Алгесирас (Испания) МНШ / ИРВ
05/09/02 2 без име (±18, мъже) Северна Африка удавени, накарани от трафикантите да плуват до брега близо до Тарифа (Испания) МНШ
04/09/02 1 Пейман Бахмани (29, мъж) Иран намушкан на улицата, където живеел, в района на Хендън, Съндърленд (Великобритания) СУ / ИРВ

in Sep 02 9 без име (мъже) Либерия удавени, след като корабът се преобръща на 200 метра от южния бряг на Сицилия (Италия) ДШ
in Sep 02 1 без име (мъж) неизвестен удавен, след като корабът се преобръща на 200 метра от южния бряг на Сицилия (Италия) ДШ
in Sep 02 1 без име (15, момиче) Либерия удавена, след като корабът се преобръща на 200 метра от южния бряг на Сицилия (Италия) ДШ
in Sep 02 13 без име неизвестен удавени, лодката се преобръща, тялото е намерено на плаж близо до Кенитра (Мароко) адук
in Sep 02 1 без име (20, мъж) Азербайджан самоубийство, обесил се след отхвърляне на молбата му за убежище в Холандия МНШ
in Sep 02 5 без име неизвестен безследно изчезнали, изоставени близо до гръцки бряг в лодка, която по-късно се преобръща ИРВ / ЦИДРК
in Sep 02 1 без име неизвестен удавен, изоставен близо до гръцки бряг в лодка, която по-късно се преобръща ИРВ
in Sep 02 2 без име Пакистан удавени, изоставени близо до гръцки бряг в лодка, която по-късно се преобръща ИРВ
in Sep 02 3 без име (жени) Либерия удавени, корабът се преобръща на 200 метра от бреговете на Сицилия (Италия) ДШ
31/08/02 5 без име неизвестен кюрди, укрити в превозно средство, намерени задушени в камион от Гърция близо до Неапол (Италия) ОЧГ / ЦИДРК
28/08/02 1 без име Турция кюрд, починал близо до село Виса (на граниата между Турция и Гърция), навлязъл в минрана зона Катимер
22/08/02 9 без име Африка удавени близо до Фуертевентура (Испания), трафикантите ги накарали да плуват до брега AНP / AФП
19/08/02 4 без име Мароко укрити в превозно средство, разложените им тела са намерени в камион в Биябона (Испания) МНШ / таз / AФП
09/08/02 2 без име Кюрдистан кюрди, починали в лодка с бежанци между Италия и Гърция КО 
06/08/02 1 без име (±25, мъж) Северна Африка удавен, намерен мъртъв на плажа Лос Карабос в Мелиля (Испания/Мароко) МНШ
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in Aug 02 2 без име (жени) неизвестен кюрди, намерени мъртви, изоставени от трафикантите в лодка близо до Бари (Италия) КО
01/08/02 11 без име Мароко/Sub-Sah. Afr. удавени, накарани от трафиканти да плуват до брега близо до Тарифа (Испания) ДВк / Рой / НюзПак / МНШ / ЕЦЧП / ЦИДРК
01/08/02 17 без име Мароко/Sub-Sah. Afr. обявени за удавени, накарани от трафиканти да плуват до брега близо до Тарифа (Испания) ДВк / Рой / НюзПак / МНШ
in Aug 02 5 без име (непълнолетен) Ирак кюрди, укрити в превозно средство, намерени задушени в камион в Авелино (Италия), тръгнали от България за Италия НИА / МНШ / ТФЧП
01/08/02 2 без име (жени) Мароко/Sub-Sah. Afr. бременни, удавени, накарани от трафикантите да плуват до брега на Тарифа (Испания) ДВк / Рой / НюзПак / МНШ / ЕЦЧП / ЦИДРК
30/07/02 1 без име (23, мъж) Камерун укрит в превозно средство, починал от хипотермия в колесарното отделение на самолет от Рио за Париж (Франция) AП / МНШ
30/07/02 1 Самба Фофана (25) Кения починал от два последователни инфаркта в полицейски участък във Фуертевентура (Испания) СтУ / ИРВ
21/07/02 2 без име неизвестен удавени, лодката им се врязва в лодка на италианския граничен патрул близо до Влора (Албания) СтУ / ДВк / ТЛ / Вита
21/07/02 15 без име неизвестен безследно изчезнали, лодката им се врязва в лодка на италианския граничен патрул близо до Влора (Албания) СтУ / ДВк
21/07/02 5 без име Албания удавени, лодката им се врязва в лодка на италианския граничен патрул близо до Влора (Албания) ДВк
09/07/02 1 Давид Метревели (мъж) Грузия самоубийство, обесил се в бежански център в Малага (Испания) от страх да не бъде екстрадиран МНШ
in Jul 02 2 без име Кюрдистан кюрди, укрити в камион от Гърция за Италия, смазани до смърт от товара в него ТФЧП
in Jul 02 1 без име Субсахарска Африка удавен, малка лодка с 19 мигранти се разбива до брега на Фуертевентура (Испания) ИРВ
in Jul 02 4 без име неизвестен обявени за удавени, малка лодкасе разбива до брега на Фуертевентура (Испания) ИРВ
in Jul 02 1 без име неизвестен тяло, намерено в полицейски участък във Фуертевентура (Испания) ЦИДРК
in Jul 02 1 без име неизвестен тяло, намерено на границата между Сеута (Испания/Мароко) и Мароко ЦИДРК
in Jul 02 1 Ахмет Мох. Ирак (19, мъж) Кюрдистан укрит в превозно средство, намерен мъртъв в камион на ферибот от Патрас (Гърция) за Бриндиси (Италия) ИРВ
in Jul 02 1 без име Кюрдистан укрит в превозно средство, намерен мъртъв в камион на ферибот от Патрас (Гърция) за Бриндиси (Италия) ИРВ
27/06/02 5 без име Сомалия удавени, лодката от Турция за Кос (Гърция) потъва при Датча (Турция) ДВк / МНШ / ТФЧП / ИРВ
27/06/02 6 без име Сомалия обявени за удавени, лодката от Турция за Кос (Гърция) потъва при Датча (Турция) ДВк / МНШ / ТФЧП / ИРВ
24/06/02 1 Мубарек Ягдери (32) Афганистан починал при автомобилна катастрофа, шофьорът на таксито опитал да избегне гранична полиция (Турция-Гърция) ТФЧП
24/06/02 1 без име (2) Субсахарска Африка удавен, паднал от препълнена гумена лодка при сблъсък със скалите близо до Испания МНШ
23/06/02 1 Тина (3) Китай/Иран починала заради неоказана медицинска помощ в център за хора, търсещи убежище, Вут (Холандия) НРС
19/06/02 1 Силих Педер (23) Бангладеш застрелян от граничните власти при опит да влезе в Турция близо до Асланязъ ТФЧП / Про Асай
19/06/02 1 Кахир (28) Бангладеш застрелян от граничните власти при опит да влезе в Турция близо до Асланязъ ТФЧП
19/06/02 3 без име Африкаns удавени, лодка се преобръща при Лансароте, островна част от Канарите (Испания) МНШ
15/06/02 10 без име (млад мъже) неизвестен удавени, накарани да плуват до кораба, който да ги отведе от Тунис до Италия Спиц / МНШ / MN / ТЛ
12/06/02 1 без име (мъж) Русия обявен за удавен, кану се преобръща на път от Франция за Велкобритания КСРФ / ИРВ
11/06/02 1 без име Пакистан удавен, трупът е намерен на брега в областта Мендерес (Турция) ТФЧП
10/06/02 5 без име неизвестен безследно изчезнали, лодка потъва близо до Антигуа (Канарските острови, Испания) МНШ
10/06/02 1 без име Субсахарска Африка удавен, тялото е намерено близо до брега на Туйнехе, Фуертевентура (Испания) МНШ
08/06/02 1 без име Кюрдистан удавен, трафиканти карат пътуващите да плуват до брега край Пуглия (Италия) ТФЧП
08/06/02 4 без име Кюрдистан обявени за удавени, трафиканти карат пътуващите да плуват до брега край Пуглия (Италия) ТФЧП / ЕСБИ / Вита / ТЛ
08/06/02 1 без име Пакистан удавен, тялото е намерено на брега в областта Мендерес (Турция) ТФЧП
05/06/02 1 без име неизвестен кюрд, застрелян при свада между имигранти без документи в бежански лагер в Кале (Франция) ДВк / ДШ
29/05/02 4 без име Пакистан намерени мъртви на плажа Майданоз в провинция Измир в западна Турция Спиц / МНШ / ТФЧП
29/05/02 1 Хамид Махмут Пакистан намерен мъртъв на плажа Майданоз в провинция Измир в западна Турция ИРВ
26/05/02 1 без име (момче) Moroccan починал при опит да премине в Мелиля (Испания/Мароко), закачил се в граничната ограда и се задушил МНШ
23/05/02 1 Хива Фазил Емин (32) Ирак починал при преобръщане на камион с 35 бежанци близо го Кьопрюкьойх (Турция) ТФЧП
22/05/02 1 Хидир Акай Турция застрелян от турската брегова охрана на плавателен съд близо до Кипър на път за Италия МНШ / Вивре / Пароол / ТФЧП
16/05/02 1 без име (±30, мъж) Западна Африка укрит в превозно средство, намерен мъртъв в инвалидна количка на полет от Гана до Великобритания ИРВ
15/05/02 1 без име (±30, мъж) Западна Африка укрит в превозно средство, намерен в колесарното отделение на самолет от Акра (Гана) на летище Хийтроу (Великобритания) ТелеГ
13/05/02 11 без име (2 деца) Кюрдистан кюрди, удавили се след преобръщане на лодка при опит да прекосят река Сава между Босна и Херцеговина и Хърватска МНШ / ТФЧП
13/05/02 1 Мухитин Ай Кюрдистан кюрд, удавен след преобръщане на лодка при опит да прекосят река Сава между Босна и Херцеговина и Хърватска МНШ / ТФЧП / НЦА
12/05/02 1 без име Африка укрит в превозно средство, тялото е намерено в Дойл-ла-Бар (Франция); предполага се, че е паднало от колесарното отделение на самолет МНШ
11/05/02 1 Форсина Макони (79, жена) Зимбабве самоубийство, запалила се след отказ на молбата й за убежище СУ / НККсД / ИРВ
10/05/02 6 без име (мъже; жени) неизвестен удавени след преобръщане на лодка близо до испанската брегова ивица ИРВ
10/05/02 7 без име неизвестен обявени за удавени, лодка се преобръща близо до испанската брегова ивица ИРВ
07/05/02 1 Шираз Пир (25, мъж) Пакистан самоубийство, намерен обесен в Бристол (Великобритания), молбата му за убежище е отхвърлена НККсД / КСРФ / ИРВ / ERB / ББС

in May 02 1 Джон Джаксън (18) Танзания скочил от кораб в Коринтския залив (Гърция), починал няколко часа по-късно в болницата ИРВ
in May 02 1 без име Танзания обявен за изчезнал, след като скочил от кораб в Коринтския залив (Гърция) ИРВ
in May 02 10 без име Афганистан починали от студ, телата са открити от полицията в Калдъран (Турция) ИРВ
in May 02 5 без име Пакистан починали от студ, телата са намерени близо до Ментерес (Турция) ИРВ
in May 02 9 без име (непълнолетни) Афганистан починали от хипотермия, намерени мъртви от полицията в района на Калдъран (Турция) ИРВ
24/04/02 11 без име (10 мъже; 1 жени) Африка удавени, лодката се разбива в рифовете близо до Лансароте, Канарските острови (Испания) AФП / БАИ / ДВк / СтГТ / ББС
17/04/02 3 без име (мъже) неизвестен удавени, кораб с мигранти се преобръща и потъва северно от Наксос (Гърция) AФП / ИРВ
17/04/02 25 без име(20 мъже; 1 жени; 4 деца) неизвестен безследно изчезнали, кораб с мигранти се преобръща и потъва северно от Наксос (Гърция) AФП / ИРВ
15/04/02 1 без име Кюрдистан кюрд, застрелян по време на свада между имигранти без документи в бежански лагер в Кале (Франция) ДШ
14/04/02 1 без име (млад мъж) Uganda укрит в превозно средство, измръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Уганда за Лондон (Великобритания) олАфрика / ИРВ
in Apr 02 3 без име Бангладеш укрити в превозно средство, задушени в камион, изхвърлени на паркинг близо до Чаталджа (Турция) ТФЧП
27/03/02 1 без име неизвестен починал в минирана зона до река Еврос (Гърция) при опит да пресече турско-гръцката граница AФП / МНШ / AП
20/03/02 1 Сезгин Саян (24) Турция починал в минирана зона до река Еврос (Гърция) при опит да пресече турско-гръцката граница МНШ / Вивре / ТФЧП / AП
20/03/02 1 Тахсин Есен (22) Турция починал в минирана зона до река Еврос (Гърция) при опит да пресече турско-гръцката граница МНШ / Вивре / ТФЧП / AП
15/03/02 1 без име (млад мъж) Субсахарска Африка укрит в превозно средство, тялото му се закача в моста на камион от Мароко за Мелиля (Испания/Мароко) МНШ
12/03/02 1 Мохсен Амри (27, мъж) Иран самоубийство, отказ на молба за убежище, Бърмингам (Великобритания) НККсД / КСРФ / ИРВ
11/03/02 1 без име Албания обявен за удавен, опитал да стигне до Отранто (Италия) на препълнена с мигранти лодка МНШ / СНН / AФП / НИА / Вита
11/03/02 6 без име Албания телата са намерени в Отранто (Италия), закачени с въже към лодката AФП / МНШ / СНН / НИА / СтУ / Вита
07/03/02 12 без име (7 мъже; 5 жени) Нигерия/Судан/Турция удавени, плавателният съд се преобръща в бурни води между Лампедуса (Италия) и Малта ДВк / МНШ / AФП / СНН / НИА / AНP / СЦ / 
07/03/02 47 без име Нигерия/Судан/Турция безследно изчезнали, плавателният съд се преобръща в бурни води между Лампедуса (Италия) и Малта ДВк / МНШ / AФП / СНН / НИА / AНP / СЦ /
in Mar 02 11 без име неизвестен удавени близо до Лансароте, Канарските острови (Испания), лодката се разбива в рифове ИРВ
in Mar 02 1 Риаз Омар Фарук Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Сиед Билал Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Асиф Джавед Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Калид Икбал Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Иджаз Ахмад (20) Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Хусаин Шах Пакистан хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
in Mar 02 1 Мухамад Риаз Индия хванат от полицията на българо-македонската граница, застрелян от полицията близо до Скопие (Македония) ИРВ / МНШ
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20/02/02 1 без име (мъж) неизвестен смазан при опит да се укрие във влак в тунела на Ламанша на път за Великобритания МНШ / AП / ИРВ
20/02/02 3 без име (мъже) Африка удавени, опитали да плуват от Мароко за Мелиля (Испания/Мароко) МНШ / ЦИДРК
20/02/02 1 Нарима Тахмасеби (27, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в затвора Луус (Великобритания) ИРВ
18/02/02 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, паднал от влак в тунела на Ламанша между Франция и Великобритания AП / МНШ / ИРВ
17/02/02 1 Севал Себахтин Расин (26) неизвестен пребит до смърт от гранична полиция при опит да прекоси българо-турската граница АИ
15/02/02 1 Б.Х. (74, жена) Ирак самоубийство, обесила се заради лошите условия в центъра за хора, търсещи убежище, близо до Албрук (Германия) ДсДС / БАИ / ИРВ
12/02/02 1 Фурат Орак (22, мъж) Турция кюрд, самоубийство, застрелял се след депортация от Германия в Турция БАИ
12/02/02 4 без име Африка удавени, плавателен съд се преобръща, телата са намерени близо до или на плаж до Кадис (Испания) МНШ / ЦИДРК
11/02/02 1 без име (17, момче) Ирак самоубийство в център на Червения кръст в Копенхаген (Дания), отхвърлена молба за убежище МНШ / Змлад / ИРВ
10/02/02 9 без име Мароко/Sub-Sahar. Afr. удавени, претоварена лодка се преобръща близо до Кадис (Испания) СДума
09/02/02 1 Хюсейн Вуруджу (40) Турция кюрд, самоубийство, скочил пред влак в Щадталендорф (Германия) от страх да не бъде депортиран ИНДГ / МСвят / ИРВ
04/02/02 1 без име неизвестен измръзнал при опит да пресече покритата със сняг граница между България и северна Гърция МНШ
03/02/02 1 без име неизвестен починал в бежански център в Белгия заради неоказана медицинска помощ АИg
02/02/02 1 без име (мъж) Албания ударен от перката на двигателя на лодката, когато скача от лодката, за да доплува до италианския бряг Рой
01/02/02 2 без име (мъже) Мароко укрити в превозно средство, задушени в скрито пространство на автобус от Мароко за Испания МНШ
in Feb 02 1 без име (жена) Нигерия търсеща убежище, починала по време на раждане в Дъблин (Ирландия), болницата не е имала медицинския й картон MN
in Feb 02 1 без име (мъж) Турция кюрд, укрит в превозно средство, задушен в контейнер по време на преминаване от Гърция в северна Италия НВЦ
in Feb 02 1 Мохамад Хусейн Тамана Иран самоубийство, в хостел за търсещи убежище в Шнекенщайн (Германия) от страх да не бъде депортиран ИРВ
31/01/02 1 Наджаат Алрикаби (5 месеца) Ирак починал след отказ да му бъде оказана медицинска помощ в бежански център в Леусден (Холандия) НРС
26/01/02 1 без име неизвестен намерен мъртъв в испански полицейски участък ЦИДРК
21/01/02 16 без име неизвестен обявени за удавени, плавателният съд се преобръща близо до бреговете на Посо Негро, Канарските острови (Испания) МНШ
20/01/02 1 Карим Туджали (мъж) Иран екзекутиран, след като турската полиция го депортира в Иран ИРАН
19/01/02 1 без име (±20, мъж) неизвестен укрит в превозно средство, удавен от ток при преминаване на влака под електрически жици близо до Фретун (Франция) МНШ / AП / Телеграаф / ЦИДРК
12/01/02 1 Метин Гюнгьор (18, мъж) неизвестен застрелян при опит да пресече границата между Турция и Иран ТФЧП
12/01/02 1 Хасан Калкан (15, момче) неизвестен застрелян при опит да пресече границата между Турция и Иран ТФЧП
09/01/02 1 Али Мухамет Муса Ел Децил Ирак замръзнал до смърт при опит да пресече турско-гръцката граница незаконно близо до Едирне (Турция) ТФЧП
04/01/02 1 Мохамад Хусейн (25, мъж) Иран самоубийство, обесил се в банята на бежански център в Шнекенщайн (Германия) БАИ

in 2002 4 без име неизвестен удавени при опит да пресекат границата между Иран и Турция близо до Йортюлю (Турция) ТФЧП
in Jan 02 1 без име Сомалия удавен, накаран от трафиканти да прекоси река Марч (Словакия-Австрия) с плуване Der СтУAНdard
in Jan 02 19 без име (9 деца) Афганистан починали от хипотермия, намерени мъртви в планините близо до турско-иранската граница Спиц / ДВк / МНШ / ТФЧП / ББС / НЦА /
01/01/02 1 Сулейман Диало (28, мъж) Гвинея самоубийство, скочил от мост в Тинсайд (Великобритания) от страх да не бъде депортиран КСРФ / ИРВ / НККсД / ERB

in 2002 4 без име Северна Африка удавени, телата са открити от испанската полиция близо до Кабо де Гата (Испания) AНP / AФП
01/01/02 1 без име (мъж) неизвестен ударен от ток върху влак в тунела на Ламанша за Великобритания ИРВ
27/12/01 1 без име (млад мъж) Алжир удавен при опит да се качи тайно на търговски кораб, пуснал котва близо до Сеута (Испания/Мароко) МНШ
23/12/01 4 без име Ирак починали в минирана зона в северна Гърция при опит да прекосят турско-гръцката граница МНШ / AП
17/12/01 4 без име Африка удавени, намерени мъртви на плаж в Пунта Асейтуно, Канарските острови (Испания) МНШ / ЦИДРК
12/12/01 1 без име (мъж) Гамбия намерени мъртви в испански полицейски участък, където били задържани ЦИДРК
11/12/01 4 без име (млад мъже) Румъния укрити в превозно средство, намерени мъртви в товарен контейнер на пристанище Ливорно (Италия) на път за Канада МНШ / AФП / НККсД / НИА / НККсД
11/12/01 2 без име (мъж, жена) неизвестен укрити в превозно средство, намерени мъртви в товарен контейнер на пристанище Ливорно (Италия) на път за Канада МНШ / AФП
09/12/01 7 без име Магреб обявени за удавени след корабокрушение близо до Фуертевентура (Испания) ЦИДРК
08/12/01 1 Хасан Календергил (41, мъж) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Календар Календергил (12, момче) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС /
08/12/01 1 Зелиха Календергил (10, момиче) Турция укрита в превозно средство, задушена в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрдски произход AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Санийе Гулер (28, жена) Турция укрита в превозно средство, задушена в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрдски произход AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Беркан Гулер (4, момче) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Имам Гулер (9, момче) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Мостафа Демир (23, мъж) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 
08/12/01 1 Юксел Уджароглу (26, мъж) Турция укрит в превозно средство, задушен в товарен контейнер от Белгия за Ирландия, кюрд AФП / ДВк / СЦ / MET / AП / НККсД / МНШ / РЕС / 

in Dec 01 2 без име Афганистан удавени при опит да стигнат до Гърция от Турция с лодка AФП
in Dec 01 4 без име Афганистан обявени за удавени при опит да стигнат до Гърция от Турция с лодка AФП
in Dec 01 2 без име (мъже) Ирак кюрди, удавени в южно Адриатическо море (Италия), след като са хвърлени в морето от трафиканти ИРВ
in Dec 01 1 без име (жена) Ирак кюрдски произход, бременна, бременна, удавена в южно Адриатическо море (Италия), след като е хвърлена в морето от трафиканти ИРВ
in Dec 01 1 без име (млад мъж) Мароко удавен, опитал да плува от пуст остров до континенталния бряг при Бяло море (Турция) ВБт
28/11/01 1 без име (бебе) Косово пневмония, недостатъчна медицинска помощ, изчаквали място в бежански лагер в Австрия Роза Антифа
28/11/01 1 без име (мъж) Магреб удавен, хвърлен зад борда на лодка близо до Фуертевентура (Испания) ЦИДРК
25/11/01 1 Джоузеф Кренцил (39, мъж) Гана пада от 3 етаж в Лондон (Великобритания) при опит на имиграционните служители да го задържат КСРФ / НККсД / ИРВ
25/11/01 1 без име (30, мъж) Камерун укрит в превозно средство, починал от хипотермия в товарен кораб между Кот д’Ивоар и Холандия AмсЩадсблат / ДВк
25/11/01 1 без име (мъж) Магреб удавен, намерен близо до бреговете на Сеута (Испания/Мароко) ЦИДРК
22/11/01 1 Рики Бишъп (25, мъж) неизвестен починал в полицейски участък (Брикстън-Великобритания) след арест, белезници и нападение срещу него ИРВ / ИНДВБ
09/11/01 1 Нгоз-Дунг Хоанг (41) Виетнам самоубийство, скочил от сграда в Берлин (Германия) от страх да не бъде депортиран БАИ
07/11/01 1 без име (мъж) Судан удавен край Бодрум (Турция), лодката се преобръща ДВк
07/11/01 12 без име (мъже) Нигерия удавени, плавателен съд се преобръща близо до Бодрум в югозападна Турция МНШ / ДВк / AФП
06/11/01 5 без име Судан удавени, плавателен съд се преобръща в югозападна Турция МНШ / НИА
06/11/01 1 без име (мъж) неизвестен блъснат от кола при бягство от полицията, които са вкарали насилствено афганистански и пакистански бежанци в автобус НИА

in Nov 01 1 без име (жена) Еквадор починала при опит да избяга от болница в Милано (Италия) през прозореца, нямала документи ИРВ
30/10/01 1 без име (момче) неизвестен укрит в превозно средство, паднал от камион на магистрала от Белгия за Кале (Франция) МНШ
28/10/01 1 без име (момче) Северна Африка укрит в превозно средство, смазан от ремаркето на камион, под който се криел от Мароко за Алгесирас (Испания) МНШ / ЦИДРК
25/10/01 1 без име (28, мъж) Грузия удавен близо до Губен (Германия) при опит да преплува река Нейсе (Полша-Германия) БАИ
23/10/01 1 без име (мъж) Субсахарска Африка удавен в Гибралтарския проход при опит да преплува от Мароко до Испания ЦИДРК
18/10/01 1 Омид Джамил Али (21, мъж) Кюрдистан починал, след като скача от мост върху влак от френската страна на тунела на Ламанша ИРВ
15/10/01 1 без име (27, жена) неизвестен починала от преумора в плавателен съд от Турция за Италия, предполагаемо бременна Рой
30/09/01 1 без име (±30, мъж) неизвестен починал в минирана зона в северна Гърция при опит да прекоси турско-гръцката граница МНШ
19/09/01 1 Хамид Бакири (30, мъж) Алжир самоубийство, обесил се в килия в полицейски участък в Ле Гризон (Швейцария) от страх да не бъде депортиран МНШ / ИРВ
19/09/01 1 Самюъл Йебоа (мъж) Гана починал при пожар в бежански център в Саарлуу-Фраулаутерн (Германия) индимедия / SФРг
12/09/01 3 без име (мъже) неизвестен удавени, разложените тела изплуват на брега при Кабестранте в Ел Ехидо (Испания) МНШ / ОдП
09/09/01 13 без име Мароко удавени, телата изплуват на брега край Рабат (Мароко) след корабокрушение МНШ / AП / ИРВ / ОдП
09/09/01 41 без име Мароко обявени за удавени, изчезнали след корабокрушение близо до Рабат (Мароко) МНШ / AП / ИРВ / ОдП
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06/09/01 2 без име неизвестен укрити в превозно средство, намерени мъртви в товарен кораб в Севиля (Испания) ОдП
05/09/01 5 без име неизвестен удавени при опит да доплуват до плаж на гръцкия остров Евия НИА

in Sep 01 5 без име неизвестен починали при пътуване със стар, дефектен плавателен съд от Турция за Гърция НИА
23/08/01 9 без име Африка удавени, хвърлени зад борда от трафиканти близо до Лобос, Канарските острови (Испания) МНШ / AП
22/08/01 4 без име неизвестен удавени, принудени да плуват до брега на Алмерия (Испания), но не можели да плуват МНШ / AП
21/08/01 1 Насер Ахмед (36, мъж) Еритрея самоубийство, намерен обесен в Нелсън (Великобритания) след отказ на молбата му за убежище МНШ / ИРВ / КСРФ / НККсД
20/08/01 1 без име (млад мъж) Северна Африка удавен на път за Испания, намерен северно от Кабо де Трес Форкас (Мароко) МНШ
20/08/01 1 без име (±20, мъж) Косово удавен, скочил зад борда на ферибот близо до Доувър (Великобритания) по време на депортация КСРФ / ИРВ / МНШ
19/08/01 2 без име Африка удавени, лодка потъва близо до Фуертевентура (Канарските острови, Испания) МНШ
19/08/01 3 без име Африка обявни за удавени, лодката потъва близо до Фуертевентура (Канарските острови, Испания) МНШ
18/08/01 1 без име неизвестен тялото е намерено по време на полицейски операции близо до бреговете на Тарифа, Сеута и Фуертевентура (Испания) OBP
13/08/01 2 без име (непълнолетни) Африка разложени тела са намерени в плавателен съд на Панама в Ла Коруня (Испания) МНШ
09/08/01 1 без име (мъж) Северна Африка удавен на път за Испания, намерен близо до плажа Болоня в Тарифа (Испания) МНШ / ОдП
09/08/01 1 без име (мъж) Мароко починал по време на престой в полицейски арест в Сеута (Испания/Мароко) ОдП
08/08/01 11 без име неизвестен обявени за удавени, лодката е намерена да се носи по течението (Испания) ОдП
03/08/01 1 Джонсън О. (19) Нигерия скочил от прозорец на съдебна сграда във Виена (Австрия), отхвърлена молба за убежище МНШ / Малм
in Aug 01 1 без име (млад мъж) Африка удавен, предполага се, че лодката потъва при Фуертевентура (Испания) СЦ
22/07/01 1 без име (жена) Африка търсеща убежище, починал в резултат на условията по време на задържането й в Турция МНШ
19/07/01 1 Нгуйен Ти Нга (34) Виетнам паднал от прозорец в бежански център в Меспелбрун (Германия), страхувал се от депортация БАИ
16/07/01 1 без име (мъж) Индия застрелян от турските гранични власти (Турция-Сирия), автобус с бежанци отказва да спре НВЦ
15/07/01 4 без име Магреб удавени, плавателен съд се разбива в скалите до Тарифа (Испания) при опит да избегне полицията МНШ / ОдП
15/07/01 2 без име Магреб починали след вдишване на токсични химикали в малка лодка близо до Тарифа (Испания) МНШ / ОдП
13/07/01 1 без име (мъж) неизвестен удавен, тялото е намерено на плаж в Тарифа (Испания) СтУ / ЦИДРК
10/07/01 2 без име Индия удавени близо до южния бряг на Сицилия (Италия), предполага се, че са хвърлени зад борда от трафиканти МНШ / НВЦ НИА / Вита / ТЛ
10/07/01 2 без име Северна Африка удавени близо до южния бряг на Сицилия (Италия), предполага се, че са хвърлени зад борда от трафиканти МНШ / НВЦ НИА / Вита / ТЛ
05/07/01 1 без име (жена) Грузия замръзнала при опит да пресече покритата със сняг граница между България и северна Гърция МНШ
in Jul 01 11 без име Мароко обявени за удавени след борба да запазят контрол върху малко плавателно средство близо до Алмерия (Испания) МНШ
in Jul 01 3 без име Африка удавени, принудени от турски войници да прекосят река обратно МНШ
in Jul 01 15 без име Африка обявени за мъртви, принудени да ходят многократно между турско-гръцките граници МНШ
28/06/01 1 без име Африка починали на лодка близо до Тарифа (Испания) на път от Мароко за Испания ЦИДРК
27/06/01 1 без име (мъж) Северна Африка починал от вдишване на токсични газове от мотора на лодката на път за Испания ЦИДРК / ГАРА / МНШ
24/06/01 1 без име (жена) неизвестен самоубийство, търсеща убежище в център за посрещане на бежанци Гимо (Швеция) МНШ
16/06/01 1 без име (мъж) неизвестен удавен, скочил в морето от плавателен съд, когато е бил засечен, ударил си главата, на път за Испания МНШ
14/06/01 1 Мохамед Аяз (21, мъж) Пакистан укрит в превозно средство, пада на паркинг от колесарното отделение на самолет от Бахрейн за Лондон (Великобритания) ОЧГ / ИРВ
14/06/01 6 без име Ирак/Афганистан удавени, плавателен съд се разбива в скалист остров близо до Миконос (Гърция) и потъва МНШ
14/06/01 4 без име (3 деца) Ирак/Афганистан обявени за удавени, плавателен съд се разбива в скалист остров близо до Миконос (Гърция) и потъва МНШ
14/06/01 1 без име (мъж) Пакистан укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Бахрейн за летище Хийтроу (Великобритания) МНШ
12/06/01 1 без име (млад мъж) Северна Африка удавен, тялото изплува на брега при Тарифа (Испания) ЦИДРК / ГАРА
11/06/01 17 без име (мъже) Индия обявени за удавени при опит да прекосят река Морава, границата между Чехия и Словакия AП / ИРВ / Der СтУAНdard
11/06/01 1 без име (мъж) Индия удавен при опит да прекоси река Морава, границата между Чехия и Словакия AП / ИРВ / Der СтУAНdard
11/06/01 1 без име (мъж) Северна Африка обявен за удавен на път за Испания, тялото е намерено на плаж в Тарифа (Испания) МНШ / ЕЛМ / ПУБп
11/06/01 5 без име Албания удавени, салът потъва близо до Пуглия (Италия) МНШ
10/06/01 12 без име Албания удавени, лодка с мигранти потъва при Трани (Италия) ИРВ / Вита / ТЛ / ЛСИ
in Jun 01 1 без име (мъж) Северна Африка удавен, намерен на плажа Баньос Арабес близо до Болоня/Кадис (Испания) ПУБп
30/05/01 15 без име Субсахарска Африка обявени за удавени, близо до Фуертевентура (Испания), след като патрулираща лодка засича плавателния съд МНШ / ИРВ / ЦИДРК / ЕП / AФП
29/05/01 1 без име (25, мъж) Югославия починал от сериозни изгаряния при пожар в център за хора, търсещи убежище, във Вердау (Германия) БАИ
24/05/01 1 без име (мъж) Северна Африка удавен, малка лодка се преобръща близо до Кадис (Испания) МНШ / ЕЛМ
24/05/01 1 без име (млад мъж) Африка обявен за удавен, намерен мъртъв на плаж близо до Мелиля (Испания/Мароко) МНШ
23/05/01 1 без име Нигерия самоубийство, намерен обесен след арест в Сото дел Реал (Испания) ЦИДРК
22/05/01 2 без име (±28, мъже) неизвестен починали в отбелязана минирана зона, преминавали в Гърция през Турция по река Еврос Athens News Aгеncy
21/05/01 3 без име неизвестен починали в минирана зона в Гърция при опит да прекосят турско-гръцката граница НИА / Athens News Aгеncy
21/05/01 1 Шурат Тамо (14) Ирак самоубийство в бежански център Де Лиер (Холандия) след отказ на молба за убежище, кюрд УБМЕ
13/05/01 1 без име (20) Иран тялото е намерено в колесарното отделение на ирански самолет на летище Техеран Рой
12/05/01 1 без име (мъж) Мароко тялото е намерено близо до Тарифа (Испания) ЦИДРК
09/05/01 1 без име неизвестен починал на борда на лодка на път от Мароко за Тарифа (Испания) ЦИДРК
09/05/01 1 без име Северна Африка тялото е намерено, след като 188 мигранти са били засечени близо до Тарифа (Испания) ЦИДРК
08/05/01 1 без име (45) Мароко удавен при опит да прекоси Гибралтарския проток, тялото е намерено на брега близо до Тарифа (Испания) НВЦ / ЦИДРК / ЕЛМ / ДВаско
06/05/01 3 без име Сомалия починали при автомобилна катастрофа, колата пада в река в северозападна Румъния на път за Унгария МНШ / ИРВ
01/05/01 1 Самсън Чуку (27, мъж) Нигерия починал в Гранг (Швейцария), задушил се по време на депортация в Нигерия БАЗ / ЛеТомА / АИ / МНШ / ЦБГ / СтУ / ИРВ / AФП / 

in May 01 1 Синатамби Теватасан (33) Шри Ланка починал от сърдечни проблеми, бягство от Германия към Франция, страх от депортация БАИ
18/04/01 1 без име (25, мъж) Виетнам удавен, пада в мина, напълнена с вода, близо до Пуцкау (Германия/Чехия) при опит да избегне полицейски проверка ИСЕ / НВЦ / ЛаузицерР / СПреса / МНШ / ИРВ /
17/04/01 3 без име (2 жени; 1 мъж) Грузия замръзнали до смърт в планината Бел (България/Гърция) при опит да вървят пеша до Гърция МНШ
17/04/01 1 без име (мъж) Гана замръзнал до смърт в планината Бел (България/Гърция) при опит да вървят пеша до Гърция МНШ
12/04/01 1 без име (млад мъж) Афганистан ударен, опитва да се качи на борда на влака Eurostar в Кале (Франция) МНШ
06/04/01 1 без име (30) Северна Африка починал при падане от скала, опитал да избяга от испанската полиция близо до Тарифа (Испания) МНШ / ЦИДРК / ЕП
29/03/01 1 Юсуф Ислер Турция скелетът е намерен в минирана зона на гръцко-турската граница Про Асай
29/03/01 1 Аднан Чевик (26) Турция депортиран турчин, починал в минирана зона на гръцко-турската граница, връщал се в Германия след изстезане Про Асай
28/03/01 1 без име (мъж) неизвестен обявен за удавен при плуване до брега, тялото е намерено на плаж близо до Тарифа (Испания) МНШ / AП
27/03/01 1 без име (17, мъж) неизвестен починал, блъснат от камион след напускане на бежански център Друнтен (Холандия) в объркано състояние ХФРИ
24/03/01 2 без име (1 мъж; 1 жена) Кюрдистан починали, лодката им се блъска в лодка на италианските военни в Отрантския канал (Италия) ГАРА
23/03/01 1 без име (мъж) Северна Африка укрит в превозно средство, намерен мъртъв на магистрала близо до Даро (Испания), предполага се, че е паднал от камион МНШ
23/03/01 1 без име (30, мъж) Северна Африка удавен на път за Испания, намерен в напреднал стадий на разлагане близо до Тарифа (Испания) ЕП / ГАРА
22/03/01 1 без име (40, мъж) Гвинея убит от марокански бежанец, който не искал да бъде депортиран от затвор в Алмерия (Испания) ГАРА
21/03/01 1 без име (±25) Магреб удавен, лодката се разбива, телата изплуват на брега край плаж близо до Тарифа (Испания) МНШ / ДВаско / ГАРА
21/03/01 7 без име (мъже) неизвестен удавени на път за Испания, намерени близо до Тарифа (Испания) ГАРА
21/03/01 2 без име (жени) Магреб удавени, намерени мъртви на плаж близо до Тарифа (Испания), след като лодката се разбива МНШ / ДВаско / ГАРА
21/03/01 1 без име (мъж) Магреб удавен, намерен мъртъв на плаж близо до Тарифа (Испания), след като лодката се разбива МНШ / ДВаско / ГАРА
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16/03/01 1 без име (мъж) Ирак удавен близо до брега на Мелиля (Испания/Мароко), трафикант го принуждава да скочи зад борда МНШ / ЕП
05/03/01 1 без име (29) Мароко укрит в превозно средство, намерен мъртъв близо до Мадрид (Испания) в контейнер от Казабланка (Мароко) МНШ
04/03/01 2 без име Северна Африка удавени при корабокрушение преди 1 месец, телата са намерени близо до Тарифа (Испания) МНШ / ЕП
in Mar 01 1 без име (мъж) Турция от кюрдски произход, отхвърлена молба за убежище, застрелян при опит да избяга от полицията в Йонкьопинг (Швеция) МНШ
22/02/01 1 без име (2, момиче) Пакистан починал след недостатъчна медицинска грижа в център за търсещи убежище във Вадингсвеен (Холандия) МНШ
19/02/01 1 Томи Клен Майола (19, мъж) Конго укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Гетуик (Великобритания) за САЩ НККсД / ИНексайл / ТелеГ / ИРВ
19/02/01 1 без име (29, мъж) Иран починал в бежански център във Виена, намушкан по време на масов бой, който пазачите не прекратяват YAН
10/02/01 2 без име (млади мъже) Северна Африка телата са намерени в напреднал стадий на разлагане близо до Тарифа (Испания) ГАРА
05/02/01 10 без име (млади мъже) Северна Африка удавени близо до Тарифа (Испания), малка лодка се преобръща на път за Испания МНШ / НВЦ / ЕЛМ / ЕП / ГАРА / ДВаско
05/02/01 1 без име (жена) Магреб удавена близо до Тарифа (Испания), малка лодка се преобръща на път за Испания МНШ / НВЦ / ЕЛМ / ЕП / ГАРА / ДВаско
05/02/01 1 без име (10, момче) Магреб удавен близо до Тарифа (Испания), малка лодка се преобръща на път за Испания МНШ / НВЦ / ЕЛМ / ЕП / ГАРА / ДВаско
05/02/01 1 без име (±17, мъж) Магреб удавен близо до Тарифа (Испания), малка лодка се преобръща на път за Испания МНШ / НВЦ / ЕЛМ / ЕП / ГАРА / ДВаско
in Feb 01 2 без име Китай убити по пътя от Унгария за Австрия, не платили на трафикантите ИРВ
in Feb 01 1 Идрис Демир Турция от кюрдски произход, отказана молба за жителство, застелян при опит да избяга от полицията в Йонкьопинг (Швеция) ИРВ / МНШ
01/02/01 1 без име (±30, мъж) Ирак укрит в превозно средство, ударен фатално при опит да скочи върху товарен влак през тунела на Ламанша (Великобритания/Франция) МНШ / ИРВ
25/01/01 7 без име Африка обявени за удавени, лодката изчезва, след като се носи по течението край брега на Алмерия (Испания) МНШ
22/01/01 1 без име (мъж) Магреб удавен, плавателен съд с мигранти се блъска в кораб на гранична полиция близо до Тарифа ГАРА
21/01/01 6 без име Северна Африка намерено 1 тяло, 5 обявени за удавени, малка лодка се преобръща близо до Тарифа (Испания) МНШ
20/01/01 1 без име (мъж) Kosova укрит в превозно средство, намерен на параход от Оостенде (Белгия) за Доувър (Великобритания), скочил от кораба ИРВ / НККсД
18/01/01 1 Шокролан Калеги (27, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в хостел за търсещи убежище в Лайкастър (Великобритания) след отказ на молба за убежище КСРФ / МНШ / СтУ / ИРВ / НККсД / МБН
12/01/01 1 без име (63, мъж) Ливан умира от сериозни изгаряния след пожар в център за търсещи убежище в Ешвеге (Германия) БАИ
10/01/01 1 Ренат Истандеров (25) Kazhakstan самоубийство от страх от принудителна депортация от Белгия МНШ
06/01/01 1 без име (мъж) Мароко удавен, части са намерени на плаж в Болоня, Тарифа (Испания) ГАРА / ДВаско
03/01/01 12 без име (8 мъже; 4 жени) Еквадор починали в катастрофа с ван близо до Мурсия (Испания), били работници-мигранти без документи МНШ
in Jan 01 1 без име (20) Западна Африка самоубийство, обесил се на чаршаф в депортационен арест в Шафхаузен (Швейцария) КСРФ / ИРВ

in 2001 2 без име Тунис укрити в превозно средство, намерени задушени в корпуса на кораб от Бриндиси (Италия) ИРВ
01/01/01 25 без име неизвестен укрити в превозно средство, обявени за удавени, товарен кораб потъва в бурни ворди близо до Анталия (Турция) НИА / Рой / МНШ / МоргенГрау / MN / НВЦ / 

in 2001 1 Корани Абдулхабиб (25, мъж) Афганистан удавен в Егейско море на път от Турция за гръцкия остров Лесбос ДБланк
in 2001 5 без име Афганистан удавени в Егейско море на път от Турция за гръцкия остров Лесбос ДБланк
in 2001 1 Гевур Гворкиян (20, мъж) Армения самоубийство, скочил пред влак в Ден Бош (Холандия) УБМЕ

01/01/01 6 без име Индия, Пакистан укрити в превозно средство, корабът потъва в бурни води близо до Анталия (Турция) La OpiНИón
31/12/00 1 без име (23, жена) България замръзнала до смърт в планината Беласица (Гърция/България) при опит да влезе нелегално в Гърция МНШ
27/12/00 1 без име (30, мъж) Субсахарска Африка починал от хипотермия близо до Сеута (Испания/Мароко) на път за Испания ДВаско
25/12/00 1 Майкъл Фонсека (16) Куба укрит в превозно средство, паднал от колесарното отделение на самолет на British Airways близо до летище Гетуик (Великобритания) МНШ / Пароол / ТелеГ
24/12/00 1 A. Васкес Родригес (17) Куба укрит в превозно средство, паднал от колесарното отделение на самолет на British Airways близо до летище Гетуик (Великобритания) МНШ / Пароол / ТелеГ
21/12/00 2 без име Албания изгорели живи в автомобилна катастрофа близо до Солун (Гърция) при опит да влязат незаконно в Гърция МНШ
21/12/00 1 без име Ирак от кюрдски произход, удавен, трафикант го принуждава да скочи зад борда близо до Отранто (Италия) МНШ / ЕЛМ
21/12/00 2 без име (1 мъж; 1 жена) неизвестен обявени за удавени, трафикант ги принуждава да скочат зад борда близо до Отранто (Италия), жената е бременна МНШ / ЕЛМ
21/12/00 1 без име Северна Африка удавен, намерен на плаж в Болоня (Испания) МНШ
21/12/00 1 без име (±25, мъж) Северна Африка обявен за удавен при корабокрушение близо до Тарифа (Испания) при опит да достигне Испания ЕЛМ / ЕП
21/12/00 1 Саеед Алейi (26, мъж) Иран самоубийство, намерен обесен в Нелсън, Ланкашър (Великобритания) след отказ на молбата му за убежище КСРФ / ИРВ / НККсД
19/12/00 1 Расул Мавали Иран самоубийство, обесил се след получаване на заповед за депортиране (Холандия) МОБИ
18/12/00 1 Ебун Кристиан Екол (30, мъж) Камерун починал от сърдечна недостатъчност по време на депортация от летище Будапеща (Унгария) Рой / ВКООНБ / МНШ / МГанди / ИРВ / УХК /
17/12/00 2 без име (мъже) Мароко удавени, намерени мъртви близо до Тарифа (Испания) ЕЛМ
16/12/00 1 E.Х.T. (24) Мароко удавен, тялото е намерено на плаж до Тарифа (Испания) МНШ / ЕП
16/12/00 1 без име неизвестен обявен за удавен, намерен на плаж близо до Алгесирас (Испания) МНШ
16/12/00 1 без име (непълнолетен) Алжир починал от студ и преумора, след като достига брега на Сеута с плуване (Испания/Мароко) МНШ / ЕЛМ / ДВаско
16/12/00 1 без име (±25, мъж) Северна Африка удавен, намерен мъртъв на брега близо до Тарифа (Испания) в напреднал стадий на разлагане ЕЛМ
15/12/00 1 без име (32, мъж) Китай самоубийство, скочил от прозорец на влак близо до гара Тиров (Германия) БАИ
15/12/00 27 без име неизвестен обявени за удавени, лодка с 27 души потъва близо до залива на Алмерия (Испания) ЕЛМ / ГАРА
14/12/00 2 без име (непълнолетни) Северна Африка удавени, намерени мъртви близо до бреговете на Тарифа (Испания) МНШ
14/12/00 1 без име (непълнолетен) Северна Африка удавен, намерен мъртъв в испански териториални води близо до Сеута (Испания/Мароко) МНШ
11/12/00 1 Гебейеху E. (33) Етиопия самоубийство от страх да не бъде депортиран от Крифтелк (Германия), властите отричат психотичното му състояние ИРВ
09/12/00 3 без име (млад мъж) Субсахарска Африка удавени, лодката им се разбива на път за Испания, телата са намерени близо до Кадис (Испания) ДВаско
08/12/00 1 A. Субраманиам (17, мъж) Шри Ланка самоубийство, обесил се на връзките на обувките си в бежански център Хановър-Лангенхаген (Германия) МоргенГрау / СтУ / ФР-Н / Про Асай / ИРВ / ХРС
08/12/00 1 без име (мъж) Северна Африка удавен на път за Испания, намерен близо до Сеута (Испания/Мароко) ДМадридdeNoТИндcias
06/12/00 1 Мохамед Саид Ахатач (17) Мароко сгазен от камион на магистрала N-340 близо до Сан Рок (Испания) след незаконно влизане по вода ЕП / ЕЛМ
05/12/00 1 Саулиус Гонта (19) Lithuania предполага се, че изпада от камион пред кола близо до Ел Ехидо (Испания) ЕП
04/12/00 1 без име (мъж) Северна Африка починал от токсичен газ близо до Тарифа (Испания) при опит да прекоси Гибралтарския проток в малка лодка МНШ / ЕЛМ
04/12/00 1 без име(±30, мъж) Африка обявен за удавен, намерен в испански териториални води близо до Сеута (Испания/Мароко) МНШ / ГАРА / ЕЛМ
04/12/00 2 без име (мъже) Субсахарска Африка удавени, телата са намерени на плаж близо до Кастийехос (Испания) ЕЛМ / ГАРА / МНШ
03/12/00 1 Абделхади Ламхамди (23) Мароко застрелян на плаж в Тарифа, Кадис (Испания), от полицията по време на слизане от малка лодка ЕП / ЕЛМ / ЛВ / МНШ / ДМадрид / ГбГ / ЦИДРК
03/12/00 1 Куаму Азиаку Премпе (42) Того самоубийство, обесил се в къщата си в Салцведел (Германия) от страх да не бъде депортиран БАИ

in Dec 00 1 без име Шри Ланка починал от преумора в пустинята при пресичане на руско-казахстанската граница на път за Германия МНШ
in Dec 00 1 без име (мъж) Босна укрит в превозно средство, починал от задушаване при опит да влезе незаконно в Швеция в багажника на кола МНШ
01/12/00 1 Хосейн (30) Бангладеш търсещ убежище, самоубил се в Стокхолм от отчаяние НетР

in Dec 00 3 без име (2 мъже;1 бременна жена) Африка удавени, телата са намерени близо до Сеута (Испания/Мароко) ГбГ
in Dec 00 1 без име неизвестен удавен на път за Испания, намерен близо до Сеута (Испания/Мароко) ДМадридdeNoТИндcias
in Dec 00 1 без име (25, мъж) Руанда без медицинска помощ, сериозно заболял в граничен затвор в югоизточен Амстердам (Холандия) ДВк
28/11/00 1 Самуел Варди (6 месеца) Косово починал от пневмония в Кернтен (Австрия), диспут за отговорността сред властите РОsaAНТИндfa / Format / ДерСтанд / DieGrünen /
25/11/00 1 без име (мъж) Сиера Леоне намерен близо до Сеута (Испания/Мароко), удавен при опит да влезе в укрепения испански анклав по вода МНШ
17/11/00 1 без име (±20, мъж) неизвестен укрит в превозно средство, прегазен от камиона, под който се криел, в Доувър (Великобритания) ИРВ
15/11/00 2 без име (мъже) Бангладеш застреляни от турските гранични полицаи при опит да влязат нелегално в Турция от Иран МНШ
11/11/00 1 без име (±27, мъж) неизвестен удавен на път за Испания, тялото е намерено близо до Тарифа (Испания) ДВаско
09/11/00 1 Хайзер Мехметиi Косово от ромски произход, убит след участие в проект за завръщане по родните села, близо до Прищина (Косово) ЕЦПР
09/11/00 1 Агрон Мехмети (15) Косово от ромски произход, убит след участие в проект за завръщане по родните села, близо до Прищина (Косово) ЕЦПР
09/11/00 1 Истреф Байрами Косово от ромски произход, убит след участие в проект за завръщане по родните села, близо до Прищина (Косово) ЕЦПР
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09/11/00 1 Исуф Ахмети Косово от ромски произход, убит след участие в проект за завръщане по родните села, близо до Прищина (Косово) ЕЦПР
05/11/00 6 без име Турция обявени за удавени в река Сава (Хърватска/Босна) при преобръщане на малка лодка МНШ

in Nov 00 2 без име Тунис удавени при опит да плуват 23км до Пателерия (Италия) след преобръщане на малка лодка ИРВ
01/11/00 1 без име (мъж) Северна Африка удавени при опит да прекосят Гибралтарския проток, тялото е намерено близо до Тарифа (Испания) МНШ
01/11/00 1 без име (мъж) Албания лидер на група бежанци в граничния град Флорина, застрелян от гръцката полиция МНШ
01/11/00 1 без име (мъж) Румъния починал в автомобилна карастрова при опит да избяга гранична полиция близо до Райценхайн (Чехия-Германия) БАИ
01/11/00 1 Бледар Коску (23) Албания фатално ранен от граничен полицай в областта Месопотамия-Кастория (гръцко-албанската граница) ГХМ / СОсИ
30/10/00 3 без име (мъж) Северна Африка удавени, телата са намерени близо до брега на Рагуса (Испания), предполага се, че трафиканти са ги хвърлили зад борда МНШ
30/10/00 1 Халил Айгун Кюрдистан убит от гранична полиция, хванат при опит да избяга от граничен лагер Сомбатели (Унгария) МЛК
29/10/00 1 Арман А. (2) Армения изгорял в пожар в бежански център в Хамбург (Германия) БАИ
29/10/00 1 Атак A. (3) Армения изгорял в пожар в бежански център в Хамбург (Германия) БАИ
26/10/00 1 без име (мъж) Ирак укрит в превозно средство, от кюрдски произход, намерен задушен в контейнер на гръцки кораб МНШ
24/10/00 1 без име неизвестен намерен мъртъв на плаж близо до Тарифа (Испания) при опит да прекоси Гибралтарския проток МНШ
24/10/00 1 без име неизвестен намерен мъртъв на плаж близо до Алмерия (Испания) при опит да прекоси Гибралтарския проток МНШ
22/10/00 3 без име (мъже) Молдова/Румъния починал в катастрофа с ван близо до Солун (Гърция) МНШ
18/10/00 5 без име (мъже) Ирак от кюрдски произход, намерени мъртви на края на магистрала във Фогия (Италия), предполага се, че са се задушили във ван МНШ / ИРВ
18/10/00 1 Мустафа Амир (22) Ирак от кюрдски произход, намерен мъртъв на края на магистрала във Фогия (Италия), предполага се, че се е задушил във ван МНШ
13/10/00 1 Ферид Ксевдет (25) Албания починал в изолационна килия в бежански център Стеенокерзеел (Белгия) при опит за бягство ДсРАК / МНШ / СтУ / ИРВ
04/10/00 1 без име (мъж) Индия укрит в превозно средство, камионът се блъска в мост близо до Чеб (Чехия) ДВк / таз / ХФРИ teletext / НИА
02/10/00 1 без име (29, мъж) Русия починал, след като скочил от бързодвижещ се влак в Германия от страх да не бъде депортиран НИА / ИРВ
29/09/00 1 без име (21, мъж) Пакистан укрит в превозно средство, замръзнал в колесарното отделение на самолет на LufthНАН, летище Франкфурт (Германия) таз / ИРВ / БАИ / ББС
19/09/00 1 без име (13, момче) Босна самоубийство, скочил от кула на църква във Вилак (Австия) от страх да не бъде депортиран der СтУAНdard
16/09/00 2 без име (мъже) Индия укрити в превозно средство, задушен в корабен контейнер на пристанище Коринтос (Гърция) таз / МБН
05/09/00 2 без име (1 мъж; 1 жена) Африка удавени в марокански териториални води при опит да достигнат Испания с малка лодка МНШ / ГАРА
05/09/00 7 без име Африка обявени за удавени в марокански териториални води при опит да достигнат Испания с малка лодка МНШ / ГАРА
03/09/00 1 без име (мъж) Северна Африка удавен на път за Испания, намерен при Баия Плата (Испания) ЦИДРК
01/09/00 2 без име Турция загинали в минирана зона на турско-гръцката граница при опит да я прекосят незаконно МНШ
30/08/00 1 Алтанков Дагвасундел (28) Монголия пада от прозореца на 6 етаж при опит да избяга задържане в Берлин Кьопеник (Германия) БАИ / ФРгBer / ЛигаЧП / МНШ / таз
29/08/00 1 без име Турция загинал в минирана зона на турско-гръцката граница при опит да я прекоси незаконно МНШ
29/08/00 7 без име (4 мъже; 3 деца) Иран удавени в река Сава (Хърватска/Босна и Херцеговна) при опит да стигнат незаконно до Западна Европа МНШ / AФП / таз / МОБИ
29/08/00 5 без име Иран удавени в река Сава (Хърватска/Босна и Херцеговна) при опит да стигнат незаконно до Западна Европа МНШ / AФП / таз / МОБИ
28/08/00 5 без име неизвестен удавени, рибарска лодка потъва близо до Исола Капо Рицуто (Италия) ИРВ
28/08/00 1 без име неизвестен обявен за удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Геншмар ПравГермания
26/08/00 7 без име (мъже) Ирак/Афганистан/Иран удавени близо до Кос (Гърция), малка лодка се преобръща AФП / AП / ББС
26/08/00 1 без име (жена) неизвестен удавена близо до Кос (Гърция), малка лодка се преобръща AФП / AП / ББС
26/08/00 16 без име Ирак/Афганистан/Иран безследно изчезнали, обявени за удавени близо до Кос (Гърция), малка лодка се преобръща AФП / AП / ББС
13/08/00 4 без име неизвестен удавени, лодка потъва, разложени тела изплуват на брега на Алмерия (Испания) МНШ
12/08/00 1 без име неизвестен намерен мъртъв, изплува край Алмерия (Испания), предполага се на път за Испания МНШ
08/08/00 2 без име (жени) неизвестен удавени, предполага се, че са принудени от трафикантите да скочат в Адриатическо море близо до Бари (Италия) таз / МНШ
08/08/00 2 без име неизвестен изчезнали, предполага се, че са принудени от трафикантите да скочат в Адриатическо море близо до Бари (Италия) МНШ
07/08/00 1 без име (мъж) Ирак починал от наранявания, скочил от полицейски ван близо до Гьор (Унгария) при опит да избегне депортация AФП
06/08/00 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, смазан в каросерията на камион на път за Испания ЦИДРК
05/08/00 1 без име неизвестен обявен за удавен при опит да достигне Испания МНШ / ЦИДРК / ЕП
05/08/00 32 без име неизвестен удавени, кораб потъва близо до Танжер (Испания), властите не помагат в спасяването ЦИДРК
in Aug 00 24 без име Турция удавени, турска лодка с 31 имигранти се преобръща в Бяло море ЕИЦСР
in Aug 00 1 без име неизвестен намерен мъртъв, обявен за удавел при опит да достигне Испания МНШ
30/07/00 1 ембрион (±6 месеца) Сиера Леоне неродено дете умира след лошо третиране на майката на летище Роаси (Франция) МНШ
30/07/00 1 Ясмин Мохамад Али (29) Ирак самоубийство, легнал по средата на магистрала в Германия от страх да не бъде депортиран БАИ
27/07/00 1 без име (мъж) Субсахарска Африка обявен за удавен, изчезнал близо до Аринага (Испания) на път от Мароко за Испания ЦИДРК
24/07/00 2 без име (мъже) Кюрдистан удавени след падане в Адриатическо море (Испания) при сблъсък с полицейска лодка МНШ / ДВк
24/07/00 2 без име (1 жена, 1 мъж) Африка намерени мъртви близо до Тарифа (Испания), предполага се пр опит да стигнат до Испания таз / МНШ / ДВк
24/07/00 2 без име (мъже) Северна Африка намерени близо до Сеута (Испания/Мароко), предполага се удавени при опит да стигнат до Испания МНШ / ДВк
23/07/00 1 без име (±22, жена) Мароко намерена мъртва близо до Сеута (Испания/Мароко), удавена при опит да достигне Испания МНШ / ДНавара / ЕП / ЦИДРК
23/07/00 1 без име (млад мъж) Мароко удавен близо до Алгесирас (Испания) след корабокрушение на лодка с още 36 мигранти ДиаДН / ЕП
22/07/00 2 без име неизвестен намерени мъртви близо до Тарифа (Испания), удавени при опит да достигнат Испания МНШ / ДВк
18/07/00 1 без име (млад жена) неизвестен удавена, тялото изплува в стадий на разлагане близо до бреговете на Барбате (Испания) МНШ
17/07/00 1 Махалил Силва Шри Ланка починал, задържан на летище Ларнака (Кипър) 11 дни без подходяща медицинска помощ ГДПИ
13/07/00 1 без име (мъж) неизвестен удавен край Бохадор, Канарскте острови (Испания) ЕЛМ / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
13/07/00 13 без име (мъж) неизвестен обявени за удавени край Бохадор, Канарскте острови (Испания) ЕЛМ / ЦИДРК / ABC / ЛРаз
10/07/00 1 без име неизвестен обявени за удавени в река Одер (Германия/Полша) близо до Грос Бреесен ПравГермания
08/07/00 1 Негмийе Берай (10 месеца) Косово починал, след като е оставен сам на италиански бряг от трафиканти, бягащи от полицията МНШ / ИРВ
in Jul 00 1 без име Африка намерен мъртъв във Фуертевентура (Испания), обявен за удавен при опит да достигне Канарските острови ДВк
in Jul 00 2 без име Африка намерени мъртви близо до Тарифа (Испания), обявени за удавени при опит да достигнат Испания ДВк
23/06/00 1 Пат (22, жена) Нигерия търсеща убежище, самоубива се в Дъблин (Ирландия) от страх да не бъде депортирана Айриш Tаймс
19/06/00 1 Лин Рул Жен Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Гао Юе Ру Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Гуанг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ке Мей Жу Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Янг Джиао Хуа Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ли Йонг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Жао Ханг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Чен Шинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Сун Дао Шиан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ченг Кам Куон Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Ли Гуанг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Куо Чиен Минг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Шуе Ю Джие Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
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19/06/00 1 Кай Фанг Чинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ни Ян Хуа Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Йи Хуа Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Гао Джун Уей Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Женг Бо Йинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Гуо Лианг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Као Шианг Пинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Чен Шинг Жонг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Хе Чанг Минг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Шуе Ди Ди Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Као Шиан Шин Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Джианг Джан Минг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Минг Гуи Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Джианг Бин Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Де Бин Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Чен Йи Хуа Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ли Женг Гуанг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Минг Кун Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Хе Ю Юан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Тонг Хуи Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Тонг Йонг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Ке Йонг Мин Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Йе Чи Бан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Донг Ти Ди Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Ли Шиао Шианг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Бин Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Уенг Руи Пинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Лин Фа Минг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Лин Бинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Лин Минг Хуи Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК / 
19/06/00 1 Лин Бин Джиан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Хе Хуа Шун Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Янг Шин Шиаун Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Лин Фенг Ди Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Яо Жонг Аи Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Хе Минг Чианг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Лин Шиан Лонг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Чен Джин Тиан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Лин Шин Чай Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Ши Уен Джие Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Динг Шианг Ю Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Ю Лонг Жонг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
19/06/00 1 Лин Шуе Луан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Ли Жен Чуан Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК 
19/06/00 1 Гуо Тинг Шинг Китай задушен в запечатан фургон на камион във ферибот от Зеебруге (Белгия) за Доувър (Великобритания) ДВк / Пароол / НИА / AП / ЦИДРК / Рой / AП / НБК /
06/06/00 1 без име неизвестен удавен, принуден от трафиканти да скочи в Адриатическо море близо до Отранто (Италия) МНШ / таз
04/06/00 2 без име Доминиканска Република укрити в превозно средство, намерени мъртви в колесарното отделение на самолет на летище Стокхолм (Швеция) таз / ЕИЦСР / Ананова / МНШ
04/06/00 1 без име (39, мъж) Афганистан самоубийство, запалил се в дом за бежанци Рюселсхайм (Германия) след отказ на молба за убежище БАИ
in Jun 00 2 без име Африка укрити в превозно средство, намерени мъртви на малтийски товарен кораб, предполага се задушени или отровени ЦИДРК
30/05/00 1 без име (млад мъж) Morrocco починал от изгаряния и с размазана глава, след като пада от камиона, под който се укрива, близо до Ринкосийо (Испания) МНШ / ЕП
19/05/00 5 без име Северна Африка удавени, плавателен съд потъва в Гибралтарския проток близо до Тарифа (Испания) ТаунК
19/05/00 1 без име (16, момиче) Северна Африка удавена, плавателен съд потъва в Гибралтарския проток близо до Тарифа (Испания) Care / ТаунК
17/05/00 1 Хамид Сабур (5) Афганистан търсещ убежище, починал поради липса на медицинска помощ в бежански център в Голс (Австрия) МНШ / Малм
14/05/00 3 без име (2 мъже; 1 жена) неизвестен удавени, лодка потъва близо до Кадис (Испания) I Care / ЕНТ / ABC / ЛРаз
14/05/00 10 без име неизвестен изчезнали, обявени за удавени, лодка с имигранти потъва близо до Кадис (Испания) I Care / ЕНТ / ABC / ЛРаз
14/05/00 2 без име неизвестен обявени за удавени при опит да прекосят Гибралтарския проток (Испания) I Care / ЕНТ
12/05/00 1 без име (30) Албания починали след скок от 300 метра в ждрело при опит да избегнат гръцката гранична полиция МНШ
12/05/00 6 без име (16, момче; 5 мъже) Северна Африка починали, лодката се удря в риф и потъва близо до Тарифа (Испания) МНШ / ЕП
10/05/00 9 без име Афганистан/Бангладеш/

ПакистанAfgh./Bangl./Pak.
застеляни от турската гранична полиция, опитали да прекосят нелегално границата между Турция и Иран таз / НИА / AФП

07/05/00 1 без име неизвестен обявен за удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Кийниц ПравГермания
07/05/00 2 без име (мъже) Северна Африка удавени, телата са намерени в напреднал стадий на разлагане близо до Тарифа (Испания) МНШ
07/05/00 3 без име неизвестен удавени, малка лодка се преобръща близо до Тарифа (Испания) МНШ
07/05/00 11 без име неизвестен обявени за удавени, изчезнали при потъване на малка лодка близо до Тарифа (Испания) МНШ
06/05/00 1 Хайма Х. Алжир самоубийство в транзитната станция за търсещи убежище (арест) на летище Франкфурт (Германия) таз / PaксК / ФРг / ИРВ / МНШ
05/05/00 1 Хитине Хаджари (18) Албания удавен при сблъсък на малката им лодка с брегова охрана близо до Отранто (Италия) таз / ДжулиНК / AФП / ИРВ
05/05/00 1 Сулко Йенци (25) Албания удавен при сблъсък на малката им лодка с брегова охрана близо до Отранто (Италия) таз / ДжулиНК / AФП / ИРВ
05/05/00 13 без име Албания удавени при сблъсък на малката им лодка с брегова охрана близо до Отранто (Италия) таз / ДжулиНК / AФП / ЛСИ / Вита / ТЛ
05/05/00 3 без име Албания безследно изчезнали, обявени за удавени след сблъсък с брегова охрана близо до Отранто (Италия) ДжулиНК / ЛСИ / Вита / ТЛ
04/05/00 1 Лубомир Б. (40, мъж) Словакия починал в полицейски арест във Виена (Австрия), след като е бил арестуван за незаконно пребиваване SOS / Малм
03/05/00 12 без име Африка удавени близо до Ел Айхун (Мароко), малка лодка се преобръща на път за Канарите (Испания) таз
02/05/00 1 Ричърд Ибекуе (мъж) Нигерия починал в център за задържане на бежанци във Виена (Австрия) след полицейски побой AФП / АЧПДА / I Care / Малм
02/05/00 1 Куй Мбарек (13) Мароко намерен мъртъв на брега в Шикли (Италия), предполага се хвърлен зад борда ДжулиНК
02/05/00 1 без име Мароко намерен мъртъв на брега в Шикли (Италия), предполага се хвърлен зад борда ДжулиНК
02/05/00 1 без име неизвестен обявен за удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Пораджов ПравГермания

in May 00 7 без име Иран удавени в река Сава (Хърватска/Босна и Херцеговина) при опит да пътуват незаконно до Западна Европа МНШ
in May 00 1 без име Мароко намерен мъртъв в Кадис (Испания), предполага се блъснат от ван, с който пътувал към Испания ЦИДРК
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in May 00 1 без име неизвестен удавен, лодка с 20 имигранти потъва близо до Тарифа (Испания), останалите са безследно изчезнали ЦИДРК
in May 00 1 без име (мъж) Северна Африка полуразложено тяло, намерен на брега на Сеута (Испания/Мароко) ЦИДРК
01/05/00 1 без име (мъж) неизвестен починал в минирана зона в областта Неа Виса (Гърция) близо до турската граница МНШ
30/04/00 2 без име (мъже) неизвестен обявени за удавени, кораб потъва близо до Кадис (Испания) ДНавара
30/04/00 20 без име неизвестен удавени, намерени близо до Малага (Испания) след корабокрушение близо до Кадис (Испания) ДНавара
30/04/00 1 без име неизвестен пада от камион, под който се крие; сгазен от кола, слизаща от ферибот в Алгесирас (Испания) ДНавара
30/04/00 1 без име Магреб удавен, намерен мъртъв на 550 метра от Сеута (Испания/Мароко) ДНавара
29/04/00 20 без име Северна Африка удавени, малка лодка потъва при буря близо до Тарифа (Испания) на път за Испания МНШ
29/04/00 1 без име Северна Африка удавен, тялото е намерено в напреднал стадий на разлагане близо до Тарифа (Испания) МНШ
23/04/00 1 без име (мъж) Румъния намерен мъртъв, изплувал в река Еврос (Гърция/Турция), предполага се при опит за пресичане на границата МНШ
23/04/00 1 без име (млада жена) Китай намушкана от сънародничка, също търсеща убежище в Холандия, от страх да не бъде депортирана МНШ
23/04/00 1 без име (млада жена) Китай самоубива се, след като убива сънародничка, също търсеща убежище в Холандия, от страх да не бъде депортирана МНШ
22/04/00 1 без име (мъж) Алжир удавен, намерен мъртъв на 200 метра от Мелиля (Испания/Мароко) ЕП
19/04/00 1 Калин Мохамед Фатиi (26) Ирак от кюрдски произход, удавен, трафиканти опитват да избегнат гранична полиция близо до италианския бряг ДжулиНК
15/04/00 3 без име (2 жени; 1 мъж) Африка удавени (едната жена е бременна), лодка потъва близо до Канарските острови (Испания) AФП / МНШ / ДВаско / таз
15/04/00 5 без име Африка обявени за удавени, лодка потъва близо до Канарските острови (Испания) AФП / МНШ / ДВаско
14/04/00 1 без име Украйна обявен за удавен в река Одер (Германия/Полша), близо до Лебус ПравГермания
14/04/00 2 без име (мъже) Мароко укрити в превозно средство, намерени мъртви във фургон на камион на пристанище Алмерия (Испания) AФП / ЕП
13/04/00 1 без име (мъж) Мароко укрити в превозно средство, удавили се, скочили от кораб при опит да избегнат гранична проверка на пристанище в Генуа (Италия) ДжулиНК / НАН
08/04/00 1 без име (жена) неизвестен смазана от камион в Съсекс (Великобритания) при опит да имигрира във Великобритания незаконно ДВк / НоПасаран / ИРВ / НДГС
07/04/00 1 Кандан Рави (12) Шри Ланка изчезнал, след като е “освободен” от център за задържане на бежанци в Берлин (Германия) БАИ
03/04/00 1 без име (мъж) Северна Африка починал, след като е спасен от малка лодка от гранична полиция близо до брега на Алмерия (Испания) МНШ
in Apr 00 1 Глинис Каули (40, жена) Южна Африка самоубийство в Ливърпул (Великобритания), молбата й за убежище е отхвърлена, майка на 3 деца ИРВ / КСРФ / НККсД
in Apr 00 1 без име (мъж) Мароко удавен при опит да прекоси Грибралтарския проток с малка лодка AФП
in Apr 00 8 без име Мароко безследно изчезнали, обявени за удавени при опит да прекосят Грибралтарския проток с малка лодка AФП
in Apr 00 1 без име неизвестен намерен мъртъв близо до Сеута (Испания/Мароко), обявен за удавен при опит да достигне Испания ЦИДРК
25/03/00 6 без име (3 мъже; 3 жени) Ирак от кюрдски произход, удавени край остров Кос (Гърция), предполага се, че плавателният съд се преобръща МНШ / таз
25/03/00 3 без име (непълнолетни) Ирак от кюрдски произход, удавени край остров Кос (Гърция), предполага се, че плавателният съд се преобръща МНШ
25/03/00 1 без име (мъж) Северна Африка изплува мъртъв близо до пристанище Сеута (Испания/Мароко) МНШ
24/03/00 1 без име неизвестен тялото е намерено близо до Насау-Фрауенщайн на границата между Германия и Чехия ПравГермания
24/03/00 5 без име (4 мъже; 1 жена) неизвестен удавени на път за Испания, намерени близо до Кадис (Испания) ГАРА
23/03/00 1 без име Нигерия починал в бежански център в Гьор (Унгария) при подозрителни обстоятелства МГанди / Hungary
22/03/00 1 без име (мъж) Румъния обявен за удавен при опит да прекоси река Морава (Австрия/Словакия) и да стигне до Австрия ЗалцНах
22/03/00 3 без име (2 мъже; 1 жена) Африка удавени, малка лодка се преобръща близо до Сеута (Испания/Мароко) МНШ / ГАРА
20/03/00 1 без име (жена) неизвестен удавена, предполага се при опит да прекоси морето до Италия, тялото е намерено близо до бреговете на Бриндиси (Италия) НАН
14/03/00 1 Насим Сарбат неизвестен починал след палеж, причинен от бунт в бежански център Seraino Vulpitta di Trappani (Италя) НАН / ИЛМ / КДС
11/03/00 3 без име (мъже) Пакистан удавени при опит да прекосят река Дунав (Австрия/Словакия) и да стигнат го Австрия AФП / ЗалцНах / МНШ
11/03/00 1 без име (мъж) Афганистан удавен при опит да прекоси река Дунав (Австрия/Словакия) и да стигне го Австрия AФП / ЗалцНах / МНШ
10/03/00 1 Насим (мъж) Тунис починал след палеж, причинен от бунт в бежански център Seraino Vulpitta di Trappani (Италя) MПЕ / АРСИ / Л.Б.о / ДжВ / quibla / ИНДи
08/03/00 1 без име неизвестен обявен за удавен, тялото е намерено във водна пречствателина станция Франкфурт Одер (Германия) ПравГермания
06/03/00 1 без име (20, мъж) Африка починал по време на депортация, скочил от фербота, който е трябвало да го депортира; Бари (Италия) ИЛМ
04/03/00 1 без име неизвестен тялото е намерено близо до Олбернхаус, на границата между Германия и Чехия ПравГермания
in Mar 00 1 Сахин Коба Турция от кюрдски произход, самоубийство във Вайл им Шьонбух (Германия), страх от депортация AН
in Mar 00 1 Мурат Ислак Турция от кюрдски произход, самоубийство в Кирхайм/Тек (Германия), страх от депортация AН
in Mar 00 4 без име неизвестен удавени в Отрантския проток (Италия) при опит за незаконно пресичане ИРВ
in Mar 00 2 без име Македония починали при пожар във фабрика (дом за работещи без документи) в Леняно (Италия) ИРВ
in Mar 00 1 без име (2, дете) Македония починал при пожар във фабрика (дом за работещи без документи) в Леняно (Италия) ИРВ
in Mar 00 1 без име (бременна жена) Македония починала при пожар във фабрика (дом за работещи без документи) в Леняно (Италия) ИРВ
in Mar 00 1 Здислав Дудка (40, мъж) Полша безработен мигрант, починал при пожар в празен вагон, в който спял, на жп гара Неапол (Италия) ИРВ
in Mar 00 1 Богдан Райка (40, мъж) Полша безработен мигрант, починал при пожар в празен вагон, в който спял, на жп гара Неапол (Италия) ИРВ
in Mar 00 1 Захид Мубарек (19, мъж) Азия убит във Великобритания, след като е поставен в затворническа килия в известен насилник и расист ИРВ / ББС / Mojuk / ГрдЪн / СтУ / ИНКУЕСТ
in Mar 00 1 без име (6, дете) Македония починала при пожар във фабрика (дом за работещи без документи) в Леняно (Италия) ИРВ
28/02/00 2 без име Азия починали след преследване на лодката им от италианската брегова охрана ИРВ
19/02/00 17 без име (мъже) Мароко удавени след корабокрушение близо до Канарските острови (Испания) ГАРА
15/02/00 1 Султан Доган (21) Кюрдистан самоубийство заради лошите условия на живот близо до Албрук (Германия) ДсДС / БАИ
15/02/00 2 без име Северна Африка удавен на път за Испания, намерени близо до Болония (Испания) ДВаско
09/02/00 15 без име неизвестен обявени за удавени, малка лодка изчезва в Адриатическо море близо до Италия ДжулиНК
in Feb 00 1 Джамел Ханун (28) Алжир без документи’, починал от изострена астма, страхувал се да отиде на лекар в Корсика (Франция) НоПасаран
in Feb 00 15 без име Мароко безследно изчезнали, обявени за удавени, малка лодка се преобръща близо до Ел Аюн (Мароко) ЦИДРК
30/01/00 1 Сенида П. (26) Босна самоубийство, скочила от прозорец на 8 етаж във Франкфурт на Майн (Германия) от страх да не бъде депортирана БАИ
25/01/00 1 Али Гюзел Кюрдистан обесил се в дом за бежанци в Зинген (Германия) заради непоносимото отношение и условия на живот БАИ
24/01/00 1 Робертус Грабис (49, мъж) Lithuania самоубийство, обесил се в центъра за задържане на бежанци Хармъндсуърт (Великобритания) от страх да не бъде депортиран НККсД / КСРФ / ИРВ
18/01/00 1 Кристиан Елмарасиi Египет самоубийство с натравяне в затвор в Ландсхут (Германия) ИМПР
14/01/00 1 без име (29, жена) Украйна замръзнала до смърт в планина Беласица (България/Гърция) при опит да влезе в Гърция МНШ
14/01/00 1 без име (24, мъж) Румъния замръзнал до смърт в планина Беласица (България/Гърция) при опит да влезе в Гърция МНШ
13/01/00 1 без име неизвестен починал при пожар, причинен от бунт, в центъра за задържане на бежанци Серайно Вулпита ди Трапани (Италия) ИЛМ / КДС
13/01/00 1 без име (25, мъж) Албания удавен при опит да избегне репатриране, скочил от ферибот “Вега” в Бриндиси (Италия) ИЛМ
13/01/00 1 без име (момче) Кот д’Ивоар опитал да избегне депортация, като скочи от търговски кораб “Джоли Рубино” в Генуа (Италия) ИЛМ
12/01/00 1 без име (млад мъж) Субсахарска Африка починал от преумора в болница в Мелиля (Испания/Мароко), застигнат от буря при опит да стигне до Испания ЕП
07/01/00 6 без име (мъже) Кюрдистан починали в катастрофа с ван на път за Солун (Гърция) от Турция МНШ
07/01/00 1 Brahim Akrouk (36) неизвестен починал при пожар, причинен от бунт, в центъра за задържане на бежанци Вулпита ди Трапани (Италия) ИЛМ / КДС
05/01/00 1 Vedat Yuksel (22, мъж) Турция починал, удря главата си, когато шофьорът на лодката опитва да избяга от гранична полиция близо до Отранто (Италия) ИЛМ
05/01/00 1 без име (±25, мъж) Северна Африка удавен край Тарифа (Испания) при опит да стигне до Испания с лодка, ЕП
04/01/00 2 без име (20, 28, мъже) Северна Африка удавени при опит да стигнат до Испания с малка лодка през Гибралтарския проток МНШ / ЕП
03/01/00 1 без име (млад мъж) Китай удря главата си, когато трафикантите го карат да скочи от лодката близо до Отранто (Италия) ИЛМ
03/01/00 2 без име (млади мъже) Северна Африка удавени, телата изплуват на брега близо до Кадис (Испания) ЕП
03/03/00 1 Нелсън Кинонес-Паласиос Колумбия починал в затвор в Манхайм (Германия) заради неоказана медицинска помощ БАИ
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in Jan 00 1 Риза Карадаг (38) Кюрдистан укрит в самолет за САЩ, търсещ убежище в Холандия ИРВ
in Jan 00 1 без име (непълнолетен) Африка починал след скок от скала при опит да пресече границата на Мелиля (Испания/Мароко) ЦИДРК
in Jan 00 1 без име (мъж) Северна Африка обявен за удавен, разложеното тяло е намерено в Гибралтарския проток ЦИДРК
in Jan 00 1 без име (мъж) Северна Африка удавен при опит да прекоси Гибралтарския проток, тялото е намерено близо до Тарифа (Испания) ЦИДРК

in 2000 1 Мохсен Лалей (мъж) Иран починал близо до Ескилстуна (Швеция), докато се укрива след отказ на молба за убежище МНШ
01/01/00 1 без име (мъж) Китай удавен в Отранстския проток (Италия) на път за Италия ИЛМ
01/01/00 1 без име (мъж) Албания удавен в Отранстския проток (Италия) на път за Италия ИЛМ
01/01/00 1 Артур Мурадов (±35, мъж) Азербайджан самоубийство, обесил се в психиатрична клиника в Мюлхаузен (Германия) БАИ
31/12/99 1 без име (мъж) неизвестен безследно изчезнал, обявен за удавен в Отранстския проток (Италия) на път за Италия ИЛМ
31/12/99 14 без име Албания удавен в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
31/12/99 1 Леня Леци Албания удавена в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
31/12/99 1 Амед Агадж Албания удавен в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
31/12/99 4 без име (жени) Молдова удавени в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
31/12/99 39 без име Кюрдистан, Азия удавени в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
31/12/99 39 без име Кюрдистан, Азия удавени в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия НИА / МоргенГрау / таз / ДВк / КДС / ЛСИ / ТЛ
29/12/99 3 Рабах, Нашредин, Джамел (мъже) Тунис починали в пожар, запален при бунт, в бежански център Вулпита ди Трапани (Италия) КДС / таз / ЦИДРК / MПЕ / АРСИ / Л.Б.о / ДжВ /
26/12/99 1 без име (25, мъж) Танзания укрит в превозно средство, починал при опит да доплува до брега на Сицилия (Италия), след като е държан като роб на кораб ИЛМ
25/12/99 1 Мохамед Бен Саид (39) Тунис затворен незаконно в бежанцки център, починал след неоказана медицинска намеса ИЛМ
22/12/99 1 Марун Адеба (2) Ирак замръзнал до смърт в хладилен камион от Турция за Гърция НККсД
22/12/99 1 Басил Адеба (4 ) Ирак замръзнал до смърт в хладилен камион от Турция за Гърция НККсД
21/12/99 1 Маулут Розга (3) Ирак замръзнал до смърт в хладилен камион от Турция за Гърция НККсД
21/12/99 1 Здравко Николов Димитров (мъж) България застрелян от немската полиция в Брауншвайг (Германия) при опит да избегне депортация ФР-Н / ДИР / таз / ОснаЦ / БАИ
21/12/99 1 без име Виетнам намерен удавен в река Нейсе на немско-полската граница близо до Бад Мускау (Германия) БТ-печат
18/12/99 1 без име (млада жена) Конго самоубила се в център за задържане на бежанци в Люксембург, очаквала депортация МНШ

in Dec 99 17 без име неизвестен удавени близо до Канарските острови (Испания) при опит да ги достигнат в малки лодка БДсН
in Dec 99 1 без име (22, мъж) неизвестен удавен при опит да избяга от полицията, която хванала имигрантската лодка близо до Фуенгирота (Испания) ЦИДРК
in Dec 99 5 без име неизвестен удавени, малка лодка потъва близо до Ел Ааюн (Мароко) на път за Канарите (Испания) ЦИДРК / ABC / ЛРаз
in Dec 99 10 без име неизвестен безследно изчезнали, малка лодка потъва близо до Ел Ааюн (Мароко) на път за Канарите (Испания) ЦИДРК / ABC / ЛРаз
in Dec 99 2 Рамси, Лофти (мъже) Тунис починали в пожар, причинен при неподчинение в център за задържане на бежанци Вулпита ин Трапани (Италия) MПЕ / АРСИ / Л.Б.о / ДжВ / quibla / ИНДи
25/11/99 1 Х.С. (30, мъж) Тунис самоубийство, обесил се в затвора след получаване на заповед за депортация (Италия) ИЛМ
20/11/99 1 без име Китай предполагаемо самоубийство, намерен обесен в тоалетна на летище Франкфурт ам Майн (Германия) БТ-печат
19/11/99 1 Фоде Кенате Гвинея предполага се, че е починал; изчезнал след депортация от Бюрен (Германия) в Гана БАИ
19/11/99 1 Ибрахим Канте Гвинея предполага се, че е починал; изчезнал след депортация от Бюрен (Германия) в Гана БАИ
19/11/99 1 Умар Балде Гвинея предполага се, че е починал; изчезнал след депортация от Бюрен (Германия) в Гана БАИ
19/11/99 1 Ибрахим Камара Гвинея предполага се, че е починал; изчезнал след депортация от Бюрен (Германия) в Гана БАИ
17/11/99 1 Хамида Муханович (42) Босна върнал се “доброволно” от Германия в Босна, починал там поради неоказване на медицинско лечение БАИ
07/11/99 2 без име (мъже) Сирия/Ирак удавени, лодка се преобръща в лошо време близо до турската брегова ивица на път за Гърция AФП
01/11/99 2 без име (мъже) Албания удавени, малка лодка потъва близо до Бриндиси (Италия) AФП / таз / ИЛМ / КЕCL
01/11/99 2 без име (жени) Молдова удавени, малка лодка потъва близо до Бриндиси (Италия) AФП / таз / ИЛМ / КЕCL
01/11/99 11 без име неизвестен обявени за удавени, малка лодка потъва близо до Бриндиси (Италия) AФП / таз / ИЛМ / КЕCL
01/11/99 12 без име Ирак укрити в превозно средство, починали от натравяне с газове на ферибот от Патрас (Гърция) за Лече (Италия), от кюрдски произход СтУ / ДВк / Я Баста! / таз
31/10/99 5 без име Ирак от кюрдски произход, загинали в минирана зона при опит да пресекат турско-гръцката граница близо до Кипи AП / таз
31/10/99 1 без име неизвестен кюрд, удавен във водите около Отранто (Италия) от трафиканти при опит да избегнат брегова охрана КЕCL
28/10/99 1 Есауи Рашедал (25) Кюрдистан починал, трафиканти го принуждават да напусне малка лодка близо до Отранто (Италия) ИРВ
28/10/99 1 Али Сисмек (29) Кюрдистан починал след лошо падане в река Исонцо (Италия/Словения) при опит да пресече границата ИЛМ
12/10/99 1 без име (±20, мъж) неизвестен укрит в превозно средство, удавен от ток при опит да слезе от товарен камион в склад за стоки в Уембли (Великобритания) ИРВ
in Oct 99 1 Нестор З. (17) Буркина Фасо самоубийство, скочил от лодка-хостел за бежанци в река Елба в Хамбург (Германия) БАИ
01/10/99 6 без име (3 жени; 3 мъже) Румъния укрити в превозно средство, намерени задушени в кипърски кораб на пристанище в Севиля (Испания) МНШ / ЦИДРК
27/09/99 1 без име (непълнолетен) Алжир удавен при опит да стигне до Сеута (Испания/Мароко) с малка лодка МНШ / ЦИДРК
19/09/99 1 Роберто Гарсия К. (47) Куба укрит в превозно средство, намерен мъртъв в колесарното отделение на самолет на Alitaliа на летище Милано (Италия) МНШ
15/09/99 3 без име неизвестен удавени, малка лодка се преобръща близо до бреговете на Тарифа (Малта) на път за Испания МНШ / ЦИДРК
07/09/99 2 без име (мъже) Индия работници без документи, обявени за задушени във ван близо до Мантова (Италия) ИРВ / ИЛМ
07/09/99 1 Фаиз Ахмед (43) Пакистан работник без документи, задушен във ван близо до Мантова (Италия) на път за Германия ИРВ / ИЛМ
07/09/99 1 Надийм Ахмад (26) Пакистан работник без документи, задушен във ван близо до Мантова (Италия) на път за Германия ИРВ / IИЛМ

in Sep 99 4 без име неизвестен удавени близо до Кадис (Испания) при опит да стигнат до Испания с лодка МНШ
30/8/99 1 Рашид Сбаай (19) Мароко самоубийство, запалил се в бежански център Бюрен (Германия) от страх да не бъде депортиран МНШ / СтУ / БАИ 

29/08/99 1 без име Шри Ланка укрит в превозно средство, намерен мъртъв в камион близо до Хаджду-Бихар (Унгария) на път за Италия МНШ
26/08/99 3 без име Ирак от кюрдски произход, починал в минирана зона при пресичане на турско-гръцката граница близо до Неа Виса (Гърция) МНШ
23/08/99 1 без име (31) Алжир обявен за удавен, намерен мъртъв на брега на Мелиля (Испания/Мароко) МНШ
21/08/99 1 Феликс Гарсия (28) Куба укрит в превозно средство, намерен мъртъв в колесарното отделение на самолет на British Airways на летище Гетуик (Великобритания) МНШ / ТелеГ
19/08/99 1 Усмане Соу Гвинея починал при подозрителни обстоятелства след депортация от Германия, отказана молба за убежище БАИ
16/08/99 40 без име Косово от ромски произход, удавени в Адриатическо море при опит да стигнат до Италия с малка лодка Ромнюз / ТИнд / Тампере / ЛСИ / Вита
16/08/99 60 без име Косово от ромски произход, обявени за удавени в Адриатическо море при опит да стигнат до Италия с малка лодка Ромнюз / ТИнд / Тампере / Вита / ЛСИ
12/08/99 1 без име (75, жена) Югославия от ромски произход, починала след тридневно пътуване в Адриатическо море към Бриндиси (Италия) ЕЦПР
12/08/99 1 Маникам Танивидираса (40, мъж) Шри Ланка самоубийство, обесил се след освобождаване от бежански център Бюрен (Германия), за да подаде нова молба за убежище АрестБ
04/08/99 1 Тау Зорд (43, жена ) Ирак жена от кюрдски произход, удавена, трафиканти я хвърлят зад борда в Адриатическо море близо до Италия МоргенГрау / ИРВ / МНШ / ИЛМ
02/08/99 1 Койта Ягуйне (14, момче) Гвинея укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Конакри (Гвинея) до Брюксел (Белгия) ДВк / МоргенГрау / адук / ПУБп / ИРВ / МНШ / 
02/08/99 1 Тункара Фоде (15, момче) Гвинея укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Конакри (Гвинея) до Брюксел (Белгия) ДВк / МоргенГрау / адук / ПУБп / ИРВ / МНШ / 
in Aug 99 1 без име (мъж) Ирак от кюрдски произход, укрит в превозно средство, премазан до смърт в Доувър (Великобритания), висял под камион ИРВ
in Aug 99 1 без име (млад жена) Китай умира преди или след като трафиканти я хвърлят в Адриатическо море близо до Бриндиси (Италия) ИРВ / ДжулиНК
in Aug 99 18 Семейство A. (9 деца) Албания от ромски произход, удавени в Адриатическо море, лодка потъва на път за Италия РомЕВ
30/07/99 1 Богдан Вшедибил (46) Сирия самоубийство, отчаял се понеже не получил разрешение за жителство след 10-годишен престой във Франция МНШ / ЦИДРК / ИРВ
24/07/99 9 без име Мароко удавени, малка лодка се разбива в скалите при опит да стигне до Канарските острови (Испания) МНШ
24/07/99 1 без име (28, жена) Виетнам изгоряла (с двете си деца) в пожар в бежански център в Бад Кройцнах (Германия) БАИ
24/07/99 2 без име (3; 6) Виетнам изгорели в пожар в бежански център в Бад Кройцнах (Германия) БАИ
15/07/99 1 без име неизвестен обявен за удавен в река Нейсе (Полша/Германия) близо до Нийдер Нойендорф ВМГермания
11/07/99 1 без име неизвестен обявен за удавен, част от тялото е намерено в граничната река Нейсе близо до Койнер Вер (Германия) ПравГермания
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07/07/99 38 без име (16-26) Северна Африка удавени в Гибралтарския проток, след като капитанът на кораба отказал да ги транспортира SOS
09/06/99 1 Буна Уаде (непълнолетен) Сенегал укрит в превозно средство, намерен мъртъв на писта на летище Абиджан (Кот д’Ивоар) - четвърти опит МНШ
28/05/99 1 Аамир Мох. Агееб (30, мъж) Судан задушен под каската, използвана да го усмирява, по време на депортация от летище Франкфурт (Германия) таз / AП / СЦ / СНН / ДВк / СтУ / адук / МНШ / Рой /
27/05/99 5 без име (2 непълнолетни) неизвестен удавени, малка лодка се блъска в полицейска лодка в Адриатическо море близо до Отранто (Италия) МНШ / AФП / ЛСИ / НЦА
21/05/99 19 без име Ангола “съзнателни противници на военната служба”, безследно изчезнали след депортация от Португалия в Ангола ИПМЧП
18/05/99 2 без име Северна Африка укрити в превозно средство, задушени в марокански камион близо до френско-белгийската граница МНШ
16/05/99 22 без име (8 деца) Албания удавени в Адриатическо море близо до Влоре (Албания) при опит да стигнат до Италия МНШ / AФП / ИРВ / ИЛМ / Вита
16/05/99 1 без име (жена) Албания удавена в Адриатическо море близо до Влоре (Албания) при опит да стигне до Италия МНШ / AФП / ИРВ / ИЛМ / Вита
16/05/99 1 без име (3)     Албания удавена в Адриатическо море близо до Влоре (Албания) при опит да стигне до Италия МНШ / AФП / ИРВ / ИЛМ / Вита / НЦА
16/05/99 1 без име (5) Албания удавена в Адриатическо море близо до Влоре (Албания) при опит да стигне до Италия МНШ / AФП / ИРВ / ИЛМ / Вита / НЦА
10/05/99 1 Алабаму Мамах (30) Того самоубийство, скочил в река Майн във Вюрцбург (Германия) след отказ на молба за убежище БАИ / ФРг
06/05/99 13 без име неизвестен 3 лодки с 40 души на борда потъват на 100км южно от Арсила (Испания), 27 спасени ЕЛМ
05/05/99 13 без име (5 мъже; 2 жени) Мароко намерени мъртви на марокански бряг, удавени при опит да прекосят Гибралтарския проток МНШ / БДсН

in May 99 1 Мошен Слити (41) Тунис починал от инфаркт след забавена медицинска помощ в бежански център в Аренк (Франция) МНШ / ИРВ / ЕЦМРК
01/05/99 1 Маркъс Омофума (25, мъж) Нигерия задушен по време на депортация от Виена (Австрия) до София (България), устата му е била залепена с тиксо СтУ / МоргенГрау / RavAге / ИРВ / AФП / ББС / 
19/04/99 12 без име (4 деца; 8 възрастни) Пакистан/Афганистан обявени за удавени близо до река Тича при опит да прекосят границата между Украйна и Унгария таз / AФП / ИРВ / iN exile
16/04/99 1 К. Хамаседик Абдулла (45) Ирак намерен мъртъв под мост в Десау (Германия) след отказ на молба за убежище БАИ 
12/04/99 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Полша/Германия) близо до Гьорлиц, предполага се при опит да прекоси границата ВМГермания
23/03/99 1 Велупилай Балачандран (39) Шри Ланка самоубийство, след гладна стачка в депортационен затвор Мьорс (Германия) от страх да не бъде депортиран НККсД / ИРВ
20/03/99 1 без име неизвестен имигрант, обявен за удавен, намерен мъртъв на плаж в Сеута (Испания/Мароко) БДсН
12/03/99 1 Емин Ачар (17) Турция счита се за мъртъв, изчезнал след депортация от Щутгарт (Германия) в Турция БАИ
04/03/99 1 без име Полша обявен за удавен, тялото е намерено в граничната река Нейсе (Германия/Полша) близо до Остриц (Германия) ПравГермания
03/03/99 1 Калед Абузарифе (27, мъж) Палестина задушен с парцал в устата от полицията по време на депортация от летище Клотен в Цюрих (Швейцария) СтУ / МоргенГрау / ПресеРасис / ИРВ / МНШ / АИ / 
17/02/99 1 Азмон Кака (възраст: 29 дни) Косово починал в болница в Маглие (Италия), след като е бил хвърлен в морето от трафиканти ИЛМ
10/02/99 1 Амед Дауда (18) Мали укрит в превозно средство, удавил се в река Гуадалкивир близо до Севиля (Испания) при опит да избяга от полицията ИРВ / МНШ
03/02/99 1 Идрис Тей (31) Тунис удавен близо до Сиракуза (Италия) при опит да доплува до брега след напускане на плавателен съд МНШ / ИЛМ
in Feb 99 2 без име (бебета) Босна починали в лоши хигиенни условия в номадски бежански лагер в Муратела (Италия) ИРВ
31/01/99 1 E.Л. (28) Филипините самоубийство, обесен с колан в затвора JVA Мюнхен (Германия) ИМПР
12/01/99 1 Х. Меркебъ Гетачу (мъж) Етиопия самоубийство, обесил се в център за задържане на бежанци Любеке (Германия) БАИ
11/01/99 1 без име (мъж) Кюрдистан укрит в превозно средство, премазан под гумите на камион, слизащ от ферибота в Доувър (Великобритания) МНШ / ИРВ
04/01/99 1 Берзан Йозтюрк (мъж) Кюрдистан самозапалил се в затвора Щутгарт-Щамхайм от солидарност с кюрдските затворници БАИ / AП / САГблн
in Jan 99 1 Елван Вуситерна Албания/Косово удавен близо до Бриндиси (Италия), малка лодка се врязва в друга лодка ИРВ
in Jan 99 1 Тарик Вуситерна (18 месеца) Албания/Косово удавен близо до Бриндиси (Италия), малка лодка се врязва в друга лодка ИРВ
in Jan 99 1 без име (15, момиче) Албания/Косово удавена близо до Бриндиси (Италия), малка лодка се врязва в друга лодка ИРВ
in Jan 99 3 без име Албания/Косово удавени близо до Бриндиси (Италия), малка лодка се врязва в друга лодка ИРВ
in Jan 99 1 Сюлейман Аксой Турция кюрд; мистериозна смърт в турската армия след депортацията му от Холандия AЦ / МНШ / БАИ / ИнНЕЗ

in 1999 1 Киприано И. М. Ангола работник без документи пада от трактор по време на “незаконната” си работа в Каспе (Испания) ИРВ
in 1999 1 Маргота (бебе) Румъния починала от инфаркт при полицейски набез в ромски лагер в Касалино (Италия) ИРВ

in Jan 99 1 Савас Чичек Турция от кюрдски произход; мистериозна смърт в турската армия след депортацията му от Холандия AЦ / МНШ / БАИ / ИнНЕЗ / НедерДаг
in 1999 1 без име (жена) Шри Ланка самоубийство; жена, търсеща убежище, скочила пред влак в Ръселхайм (Германия) БАИ
in 1999 1 без име неизвестен удавен при опит да влезе в Германия БАИ

01/01/99 1 без име (възраст: 3 седмици) Косово тялото е намерено в камион от френската гранична полиция ИРВ
31/12/98 2 без име Кюрдистан удавени, лодка потъва в Бяло море (Гърция) AФП / МНШ
31/12/98 9 без име неизвестен безследно изчезнали, лодка потъва в Бяло море (Гърция) AФП / МНШ
29/12/98 1 без име Кюрдистан замръзнал до смърт и обезобразен от вълци в гора, близо до Нимфопетра (Гърция) МНШ
29/12/98 1 без име (39, жена) Украйна починала от хипотермия в Авелино (Италия), държана като робиня от италиански пекар МНШ
26/12/98 1 Тесфа Бизуне Етиопия самоубийство, скочил от 3 етаж на болница в Мюнхен (Германия) от страх да не бъде депортиран ИМПР / САГблн
23/12/98 2 без име Северна Африка удавени, малка лодка с “нелегални” имигранти потъва близо до Кадис (Испания) МНШ
23/12/98 22 без име Северна Африка обявени за удавени, малка лодка с “нелегални” имигранти потъва близо до Кадис (Испания) МНШ
21/12/98 3 без име Мароко удавени, малка лодка с “нелегални” имигранти потъва близо до Кадис (Испания) МНШ / таз
20/12/98 3 без име Северна Африка удавени, лодка с “нелегални” имигранти потъва близо до Сеута (Испания/Мароко) AФП / МНШ / таз
20/12/98 5 без име Северна Африка обявени за удавени, лодка с “нелегални” имигранти потъва близо до Сеута (Испания/Мароко) AФП / МНШ / таз
10/12/98 30 без име Мароко обявени за удавени, лодка за Испания потъва в Гибралтарския проток AФП / ДВк
10/12/98 1 без име Северна Африка удавен в Гибралтарския проток, малка лодка се преобръща МНШ
10/12/98 32 без име Северна Африка обявени за удавени в Гибралтарския проток, малка лодка се преобръща МНШ
06/12/98 8 без име Сиера Леоне удавени близо до Малта на път за Италия; предполага се, че са хвърлени в морето от трафиканти AП / МНШ
02/12/98 1 Дж. Даниел (бременна жена) Алжир самоубийство, намерена обесена в полицейски участък в Сеута (Мароко/Испания) по време на арест AФП / ИРВ / АИ

in Dec 98 1 Лин Ян-Гуанг (35, мъж) Китай самоубийство, търсещ убежище страда от депресия в болница в болница в Брентууд (Великобритания) КСРФ / ИРВ / НККсД
27/11/98 3 без име (бебе; жена; мъж) Албания удавени, лодката им се блъска в моторна лодка близо до Бриндиси (Италия) МНШ / AФП / Рой
27/11/98 4 без име Албания обявени за удавени, лодката им се блъска в моторна лодка близо до Бриндиси (Италия) МНШ / AФП / Рой
25/11/98 27 без име Мароко обявени за удавени, малка лодка се преобръща близо до Танжер (Мароко) на път за Испания МНШ / AФП / СтУ
17/11/98 1 A. Расал (34) Ирак блъснат от влак близо до Суфли (Гърция), след като е преплувал река Еврос (турската граница) МНШ
14/11/98 1 Хариндер Синг Чийна (16, b.) Индия самоубийство, обесен в затвор за непълнолетни в Хале (Германия) от страх да не бъде депортиран СЦ / МНШ / БАИ / САГблн
09/11/98 1 Соломон Мфорбей Фуси (15) Камерун укрит в превозно средство, пада в Лаухринген (Германия) от колесарното отделение на самолет от Африка за Швейцария AП / МНШ / НЦЦ / САГблн
02/11/98 1 Камран Горд Иран самоубийство в център за хора, търсещи убежище, в Слагхарен (Холандия) адук / УБМЕ
31/10/98 1 ембрион (4 месеца) Руанда починал по време на опит за депортация на майката, Бландин К (20), на летище Завентем (Белгия) МНШ
31/10/98 1 Джон Маду (31) Нигерия кървял до смърт в Лиеге (Белгия), след отказ да му бъде оказана медицинска помощ ББС / МНШ / ИРВ
25/10/98 4 без име (2 жени; 1 бебе; 1 мъж) Албания удавени, лодката се разбива и запалва след напускане на пристанище Влоре (Албания) МНШ / AФП / ГНН/ ЗДФ
25/10/98 16 без име Албания безследно изчезнали, обявени за удавени, лодката се разбива след напускане на пристанище Влоре (Албания) МНШ / AФП / ГНН/ ЗДФ
20/10/98 1 Ирини П. (20) Беларус самоубийство в Солун (Гърция), след като е принудена да работи като проститутка МНШ
06/10/98 1 Даниел Каса Мехари (32) Етиопия самоубийство, скочил от железопътен мост близо до Магдебург (Германия), починал от наранявания в болницата БАИ / САГблн
in Oct 98 1 Мехретаб Кидане (28, мъж) Еритрея самоубийство, обесил се в деня на последното разглеждане на молбата му за убежище в Лондон (Великобритания) ИРВ / iN exile / КСРФ / НДГС / НККсД
in Oct 98 1 без име (жена) Китай починала от сърдечна недостатъчност при опит да прекоси река Малс от Чечня в Австрия ИРВ
29/09/98 1 без име (18, мъж) Унгария самоубийство, обесил се в център за задържане на бежанци в Австрия, след като е заловен от гранична полиция ИРВ
22/09/98 1 Семира Адаму (20, жена) Нигерия задушена с възглавнца, насилствено депортирана от Белгия ДВк / КСЕ / AФП / МНШ / ИРВ / АИ / MN / 
17/09/98 1 без име Македония обявен за удавен, тялото е намерено близо до границата Германия/Полша при Барен-Зелз (Германия) БАИ
17/08/98 1 без име Албания застрелян от полицията във влак от Белгия за Италия при гранична проверка на документи МНШ / ИРВ
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06/08/98 1 без име (непълнолетен) Кюрдистан убит с камъни от трафиканти по Адриатическо море, отказал да плати допълнително МНШ
in Aug 98 1 без име (момиче) Мароко удавена в Средиземно море по време на трети опит да влезе нелегално в Испания ИРВ
in Aug 98 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, видян да пада от самолет близо до летище Хийтроу (Великобритания) МНШ / ОЧГ / ИРВ
in Aug 98 1 Сабер Абдел Мароко работник без документи загива при подозрителни обстоятелства в бежански център в Сицилия (Италия) detention centre ИРВ
30/07/98 1 Исуф Косуми Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Валдет Резита Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Ксевдет Красници Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Сали Емини Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Артан Даути Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Заим Даути Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
30/07/98 1 Лумни Брахими Косово умира в автомобилна катастрофа във Вайсенборн (границата между Германия и Чехия) при опит да избегне гранична проверка Радио Байерн 5 / ВБт / ГНН/ ЗДФ / СтУ / 
28/07/98 5 без име Тунис укрити в превозно средство, починали в Генуа (Италия), плавателният съд се запалва ХФРИ / Рой. / ББС
26/07/98 5 без име неизвестен удавени близо до Кадис (Испания) при опит да стигнат до Испания с малка лодка ИРВ
25/07/98 1 Мехмет К. (24) Кюрдистан търсещ убежище, умира в психотично състояне в спешно отделение на клиника в Карлсруе (Германия) МНШ
20/07/98 8 без име Северна Африка удавени близо до Южна Италия; принудени да скочат зад борда, когато са забелязани от бреговата охрана AФП / КДС
06/07/98 2 без име неизвестен удавени при опит да преплуват силното течение на река Треса (Италия/Швейцария) НЦЦ
06/07/98 7 без име Мароко открити са удавени на брега в Сеута (Испания/Мароко), лодка се преобръща в Гибралтарския проток ИРВ / ММИА / МНШ
05/07/98 38 без име неизвестен удавени близо до Мелиля (Испания/Мароко) на път за Испания ЕЛМ
in Jul 98 1 Софониас Алемсегед (22) Еритрея самоубийство, обесва се в затвора Брикстън (Великобритания) ИРВ / КСРФ / НДГС / НККсД
01/07/98 1 Хайдар Финдик (±27) Кюрдистан умира в бежански център в Алтенбург (Германия), след като му е отказана медицинска помощ ФР-Тüringen / таз / AН / САГблн
30/06/98 7 без име Мароко удавени близо до Сеута (Испания/Мароко), когато малка лодка се преобръща таз
29/06/98 2 без име (непълнолетни) Африка умират от глад в лодка на път от Ливан към Кипър МНШ
22/06/98 1 без име (момче) Северна Африка удавен близо до Испания, малка лодка се разбива в скала МНШ
in Jun 98 38 без име Мароко удавени близо до Мелиля (Испания/Мароко) на път за Испания, малката им лодка се преобръща ЛРб
01/06/98 1 Хасан Акдаг (21, мъж) Кюрдистан самозапалва се в център за задържане на бежанци в Линген (Германия) след втори отказ на молбата му за убежище ФР-Н / МНШ / МоргенГрау / САГблн
16/05/98 1 Карим Хасан (мъж) Палестина самоубийство, обесва се в Ниворслайс (Холандия) след прекарани 8 месеца в център за задържане AЦ / VПРОр
15/05/98 1 без име Македония удавен близо до Одер (Германия); скача от мост, преследван от граничари МО / САГблн
14/05/98 1 без име (мъж) Судан починал, паднал или бутнат през прозореца от четвъртия етаж на център за задържане на бежанци в Бреда (Холандия) ДВк
02/05/98 3 без име Албания удавени след инцидент с лодка близо до Виоре (Албания) при опит да прекосят Адриатическо море МНШ
02/05/98 1 Нуредин Ел Амрани (26, мъж) Мароко самоубива се в център за задържане на бежанци в Кронах (Германия), където живял 2 години таз / САГблн
16/04/98 2 без име (22; 26, мъже) Мароко взривени при опит да преминат гръцко-турската граница през минно поле МНШ
12/04/98 1 Асан Асанов (51) Македония умира след депортиране от Германия в Кочани (Македония), докато е тежко болен БАИ / САГблн
08/04/98 1 без име Бангладеш загива в катастрофа в Клингентал, близо до чешко-германската граница БАИ / САГблн
03/04/98 1 без име (23, мъж) Алжир застрелян от полицай (Холандия) след предполагаемо заплашване на надзирателите с нож в център за задържане МНШ
in Apr 98 1 без име Румъния хванат да се укрива в превозно средство; удавен в Остзее (Германия), след като скача от кораба БАИ / САГблн
19/03/98 1 без име (мъж) Нигерия укрит в превозно средство, задушен в трюма на ямайски кораб, плаващ за Ирландия МНШ
16/03/98 13 без име Северна Африка удавени (изчезнали) в Гибралтарския проток; марокански кораб потъва ПУБп
16/03/98 10 без име Северна Африка обявени за удавени, лодката им се преобръща близо до бреговете на Кадис (Испания) МНШ
15/03/98 1 Шариф Хусейн Ахмед Сомалия самоубива се в Грац (Австрия), след като спечелва дело в Европейския съд за правата на човека, но му е отказано жителство от Австрия МНШ / ВКООНБ
14/03/98 1 Адриан Лусиан Крету (17) Румъния умира в катастрофа в Бургенланд (Австрия) при преследване с гранична полиция ПресеА
05/03/98 1 Едмънд Капраку (30) Албания пада в морето при опит да достигне Италия; нарязан на парчета от перка на лодка ИРВ
02/03/98 1 без име (25, мъж) Румъния умира от огнестрелни рани на българо-гръцката граница при опит да прекоси границата с кола МНШ
in Mar 98 1 без име (47, жена) Етиопия самоубива се в Италия, обсебена от страх, че няма да подновят разрешителното й за пребиваване ИРВ
in Mar 98 1 Аймер Бушер Тунис изчезнал; след като скача в протока Месина (Испания), надявайки се да доплува до брега ИРВ
28/02/98 1 Мухамет Исламо Гджели (70) Косово убит от сърби в Лискошан (Косово), след като е депортиран от Германия БАИ / САГблн
28/02/98 1 Насер Исламо Гджели (37) Косово убит от сърби в Лискошан (Косово), след като е депортиран от Германия БАИ / САГблн
28/02/98 1 Бекир Сейдю (36) Косово търсещ убежище, депортиран от Германия, убит в Кирез (Косово) от сръбските сили за сигурност ИРВ / САГблн
21/02/98 1 без име (21, жена) Сомалия удавена, тялото е открито в река Рейн близо до Кьолн (Германия) БАИ / САГблн
13/02/98 1 Садик Генч Турция обявен за мъртъв, изчезва след депортация от Бремен (Германия) в Турция БАИ
09/02/98 5 без име Албания удавени близо до Бриндиси (Италия), опитали се да прекосят Адриатическо море МНШ / ИРВ
09/02/98 5 без име Албания обявени за изчезнали близо до Бриндиси (Италия), опитали се да прекосят Адриатическо море МНШ / ИРВ
08/02/98 1 без име (мъж) Азербайджан укрит в превозно средство, открит замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет пътуващ от Баку до Лондон ИРВ
07/02/98 1 без име (мъж) неизвестен укрит в превозно средство, открит замръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет пътуващ от Баку до Лондон МНШ / ИРВ
in Feb 98 1 без име (50, жена) Армения самоубива се в полицейска килия в Ренкум (Хиландия), молбата и за убежище е била отхвърлена два пъти РеСпонс
in Feb 98 3 без име Ирак удавили се, опитали да преплуват р. Марица, между Турция и Гърция ИРВ
19/01/98 1 без име Албания смъртоносно ранен от перката на лодката, на път за Италия ФРг / МНШ
08/01/98 1 Исса M. (30) Того смята се за мъртъв, изчезва след депортация от Германия в Того БАИ
05/01/98 1 без име (24, мъж) Кюрдистан самозапалва се, молбата му за убежище е отхвърлена за втори път (Германия) ФРг / МНШ / САГблн

in 1998 4 без име Северна Африка открити са мъртви в напоителен канал близо до Ла Хонкера (Испания) SOS
in 1998 1 без име (20, мъж) Северна Африка укрит в превозно средство; предполага се, че се е задушил близо до Алмерия (Испания), по време на път, скрит в камион SOS

31/12/97 1 Салко Л. (39, мъж) Босна самоубийство, обесва се в психиатричното отделение на центъра за задържане на бежанци Тегел (Германия) КСРФ / БАИ / САГблн
13/12/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Форст; предполага се, че се е опитал да прекоси границата ВМГермания / САГблн
26/11/97 1 без име неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Франкфурт; предполага се, че се е опитвал да пресече границата ВМГермания / САГблн
20/11/97 12 без име Албания умират от хипотермия в Адриатическо море, надуваемата лодка е имала теч МНШ / ДВк / таз / AФП / Рой. / КЕCL / Вита / 
20/11/97 5 без име Албания умират от хипотермия в Адриатическо море, надуваемата лодка е имала теч МНШ / ДВк / таз / AФП / Рой. / КЕCL / Вита / 
07/11/97 1 Аким (24, мъж) Того скача през прозореца заради полицейски щурм в жилищния блок, където живее; Бремен (Германия) НККсД / IНТ. MenСМheНРА. Ver. Bremen / 
27/10/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Гьорлиц; предполага се, че се е опитал да прекоси границата ВМГермания / САГблн
22/10/97 4 без име Северна Африка удавени близо до Тарифа (Испания) на път за Испания ЕП / МНШ / СтУ
22/10/97 13 без име Северна Африка обявени за удавени близо до Тарифа (Испания) на път за Испания ЕП / МНШ / СтУ
18/10/97 1 без име неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Франкфурт; предполага се, че се е опитвал да пресече границата ВМГермания / САГблн
18/10/97 1 без име неизвестен измръзнал до смърт при Кипсдорф (Германия) близо до границата ВМГермания / САГблн
in Oct 97 1 Викас Синг неизвестен укрит в превозно средство, измръзнал до смърт в колесарното отделение, по време на полет до Лондон ИРВ
16/09/97 14 без име Мароко удавени близо до Танжер (Мароко) на път за Испания ДВк / таз / ЕП / МНШ / ЕЛМ
16/09/97 10 без име Мароко обявени за удавени близо до Танжер (Мароко) на път за Испания ДВк / таз / ЕП / МНШ / ЕЛМ
15/09/97 3 без име Ирак загинали в минно поле при опит да прекосят турско-гръцката граница, 11 други са ранени таз / AП / ФРг / IНТ. Herald Tribune / МНШ
12/09/97 1 без име Афганистан удавен в река Нейсе (Германия/Полша), тялото е намерено близо до Барен/Форст БАИ / САГблн
09/09/97 1 Африм Магастена (24, мъж) Косово-Албания самоубийство, обесва се в бежански хостел в Пренцлау (Германия) от страх да не бъде депортиран КСРФ / БАИ



Списък с 17306 документирани смъртни случаи на бежанци в Крепостта Европа
Документирано на 01-11-2012 от UNITED
UNITED за междукултурни дейности, Европейска мрежа срещу национализма, расизма, фашизма и в подкрепа на мигрантите и бежанците
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

www.the-list.info страница 32

ус
та

но
ве

на
 

см
ър

т н
а

бр
ой

 ж
ер

тв
и

име произход причина за смъртта източник

07/09/97 1 без име (мъж) неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) в Заксен (Германия) при опит да прекоси границата между Полша и Германия БАИ / САГблн
in Sep 97 26 без име Северна Африка удавени при опит да прекосят Гибралтарския проток МоргенГрау, ИРВ
31/08/97 1 Куаме Осей (±30) Гана скача под влак в Еберстад (Германия) заради заплаха от депортиране МоргенГрау / КСРФ / БАИ / САГблн
27/08/97 1 Зюлфю Демиркан Турция обявен за мъртъв; изчезва след депортация от Франкфурт (Германия) в Турция БАИ
22/08/97 1 без име (жена) неизвестен удавена в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Рацдорф при опит да прекоси границата МО / САГблн
16/08/97 1 Али Полат Турция от кюрдски произход; обявен за мъртъв; изчезнал след депортация от Германия в Турция БАИ
09/08/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Рацдорф; предполага се, че се е опитал да прекоси границата ВМГермания / САГблн
02/08/97 7 без име Северна Африка удавени близо до Пантелерия (Италия), след като лодката им потъва таз / НИА / ТЛ
in Aug 97 4 без име (мъже) Мароко намерени са мъртви в канавка близо до Пиндея (Испания); предполага се, че са се задушили заради укриване в камион МНШ
01/08/97 1 Мохамед Бугнами Тунис удавен, тялото е намерено близо до Пантелерия (Италия) ТЛ
30/07/97 1 Ибрахим А. Турция от кюрдски произход; обявен за мъртъв; изчезва, след депортация от Германия в Турция БАИ
26/07/97 1 Михай Санду (25) Румъния самоубийство, открит е удавен близо до Олденбург (Германия), скоро след заплаха от депортиране ФРг / МНШ / таз / НВЦ / ОГрасизъм / САГблн
11/07/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Центендорф; предполага се, че се е опитал да прекоси границата ВМГермания
10/07/97 1 Халина Халим (44) Афганистан удавена в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Губен, дъщеря й (10 г.) се води изчезнала САГблн
04/07/97 1 без име (26) Того удавен в река Мозел близо до Швайх (Германия) при опит да избяга от полицията ТрФф / САГблн
27/06/97 2 Лиу Зен Г. Китай/неизвестен убити при инцидент с автобус, след като немско-полските власти налагат бързо депортиране ИнМ / ПРОр Asyl / ФРг / МНШ / САГблн
20/06/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Хиршфелде; предполага се при опит да прекоси границата ВМГермания / САГблн
17/06/97 1 без име Афганистан удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Бад Мускау, предполага се при опит да прекоси границата ВМГермания
12/06/97 24 без име Мароко удавени близо до Танжер (Мароко) на път за Испания AФП / таз / АНД / ЕП / МНШ / ДВк / ЦИДРК
12/06/97 7 без име Мароко предполага се, че са се удавили близо доТанжер (Мароко) на път за Испания AФП / таз / АНД / ЕП / МНШ / ДВк
10/06/97 1 без име Афганистан удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Губен; предполагаем опит да прекоси границата ВМГермания / САГблн
09/06/97 1 Ф.Ф. (27) Египет самоубива се с колан в затвора JVA Аугсбург (Германия) ИМПР / САГблн
04/06/97 1 Бектас Хевал (26) Кюрдистан изгорял до смърт в бежански хостел в Фридрихсхафен (Германия), предполага се, че е умишлен палеж таз / НИА / НАЗМХ / МНШ / КСРФ / САГблн
02/06/97 1 без име (бебе) Афганистан удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Гьорлиц таз / GermAН authoriТИндes / ФРг / МНШ / СЦ / 
in Jun 97 23 без име Северна Африка удавени близо до Танжер (Мароко), след като лодката се преобръща на път за Испания ЕП / МНШ
in Jun 97 1 Динари Елай Бен Лазар Северна Африка починал след 3 месеца гладна стачка, в знак на протест, в център за задържане, без съдебен процес КСРФ
22/05/97 1 без име неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Франкфурт при опит да пресече границата ВМГермания / САГблн
06/05/97 1 без име (16) Босна самоубива се в бежански център Чър в Швейцария Бунднер Тагблати / ШБ

in May 97 1 без име (33, мъж) Русия самоубива се в наказателна институция в Хале (Германия), заради страх от депортиране БАИ / САГблн
26/04/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Бад Мускау, предполага се, че се е опитал да прекоси границата ВМГермания / САГблн
15/04/97 1 без име (мъж) Сенегал починал в болница, намерен е с хипотермия и измръзване близо до Дойчноирдоф (Германия) БАИ / САГблн
03/04/97 1 Питър Сан Педро (25) неизвестен изскача пред камион след освобождаването от ареста по подозрение, че е “незаконнен” в Кент (Великобритания) НДГС
01/04/97 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Кобелн, предполага се, че се е опитал да прекоси границата IНТerior MiНИСТРИТy / САГблн
28/03/97 87 без име Албания удавени, след сблъсък на лодка с бежанци, с италиански военен кораб, лодката се преобръща Рой / таз / ДВк / МНШ / СДЦ / СтУ / ЛСИ / MПЕ / 
23/03/97 1 без име (12, момче) Кения укрит в превозно средство, убит от колелата на самолет, на полет от Наероби до Гейтуик (Великобритания) КСРФ / ГрдЪн / ИРВ
16/03/97 11 без име Мароко/Ливан умират в микробус, в Герона (Испания) смачкани между кутиитеdied in van accident in Gerona (E) being pressed between boxes НИА / таз
16/03/97 18 без име Иран/Ирак удавят се , когато лодката се преобръща между Кас (Турция) и Кастелоризон (Гърция) МНШ / ФРг / Либерасион
12/03/97 1 Виджей Сайну (19, мъж) Индия укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение, по време на полет от Делхи до Хийтроу (Великобритания) ИРВ / ОЧГ
in Mar 97 1 без име (момче) Нигерия укрит в превозно средство, замръзнал до смърт в колесарното отделение, по време на полет от Нигерия до Лондон ИРВ
15/02/97 1 без име (мъж) неизвестен открит замръзнал/ удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Остриц СЦ / САГблн
02/02/97 2 без име Северна Африка нелегални пътници, телата са открити в Пасайес (Испания), на кипъския кораб Дейке таз / НИА / СтУ
02/02/97 1 Иван Замецник (35) Хърватска самоубива се в Регенсбург (Германия), бежанец от гражданската война,страхувайки се от наближаващо депортиране таз / ГНН/ ЗДФvideotxt / МНШ / КСРФ / ИМПР / 
in Feb 97 1 без име Африка укрит в превозно средство открит задушен в коработ Камерун, в Делфцел (Холандия) AД
11/01/97 3 без име Мароко удавили се в гибралтарския проток, след като малка лодка потъва таз / ЕП / МНШ
11/01/97 7 без име Мароко предполага се, че са се удавили в гибралтарския проток, след като малка лодка потъва таз / ЕП / МНШ
10/01/97 3 без име (непълнолетни) Косово починали в пожар, във фургон за бежанци без противопожарна защита, в Монхайм (Германия) таз / Монитор / БЕРЗ. / БАИ / КСРФ / САГблн
10/01/97 1 Херберт Габидон (68, мъж) Ямайка починал в Уолсол (Великобритания), в полицейски арест, докато полицията се опитвала да го депортира НККсД
04/01/97 1 Джийн Масинга Заир самоубийство, в бежански център Neuenburg Cernets (Швейцария), след депресия ШБ / ИРВ / КСРФ
in Jan 97 1 Васил Балакин (26, мъж) Украйна самоубийство, обесил се на кофраж в Триест (Италия), след като получил заповед за депортация ИРВ
in Jan 97 1 без име (мъж) Тунис разбил главата си при опит да стигне до сушата с група в Лампедуса (Италия) ИЛМ / ИРВ
in Jan 97 2 без име Тунис починали по време на пътуване с кораб до Лампедуса (Италия) ИЛМ / ИРВ / ИталВласти
in Jan 97 2 без име Африка укрити в превозно средство, починали от глад в контейнер на кенийски кораб в Антверпен (Белгия) Льо Соар / ЛЛБ / МНШ
in Jan 97 2 без име Африка укрити в превозно средство, починали от вдишване на инсектициди в ганайски кораб в Сант-Мало (Франция) Льо Монд / Либерасион / МНШ

in 1997 1 М’Бича Заир починал на летище Брюксел (Белгия) заради депортационна процедура, задушен с възглавница Público
in 1997 1 Буасрай Бенотман Алжир изхвърлен през прозоред при арестуване в Алжир след депортация от Белгия Авенир / Солидер / ИРВ / КСРФ
in 1997 3 без име Нигерия/Либерия укрити в превозно средство, починали на датски плавателен съд заради отровен газ БАЗ
in 1997 2 без име (мъже) Африка укрити в превозно средство, починали от отровен газ в корпуса на товарен кораб на път за Амстердам (Холандия) AмсЩадсблат
in 1997 40 без име неизвестен застреляни и заровени от жендармерията, хванати при пресичане на турско-иранската граница при Башкале (Турция) СтрийтД / НоуХюмън

25/12/96 283 без име (мъже; жени; деца) Индия/Пакистан/
Шри Ланка

удавен, плавателен съд с мигранти от много страни и гръцки капитан потъва близо до Малта таз / ВКООНБ / НИА / МНШ / ЗДФ / ЛРб / ДВк /

25/12/96 1 Анпалаган Ганешу (17) Шри Ланка удавен, плавателен съд с мигранти от много страни и гръцки капитан потъва близо до Малта МНШ
06/12/96 1 П. Субраманиям (35, жена) Шри Ланка починал от студ и изтощение на границата между Чехия и Германия близо до Егерсберг ДВк / СЦ / МоргенГрау / ГГП / САГблн

in Dec 96 1 Мустафа Диффала Алжир самоубийство, скочил от прозорец при отказ на молбата му за жителство във Франция КСРФ
24/11/96 1 Алфа Бияо Саби Туре (35, мъж) Того самоубийство, обесил се в JVA Lörrach (Германия), страх от депортация и преследване ПРОр Asyl / МНШ / САГблн
06/11/96 1 Мохамед Шаркери Иран самоубийство от стах да не бъде репатриран (Швеция) Фарр / МНШ
04/11/96 1 Сенад Бечирович Босна самоубийство, наредено му е да напусне Германия СЦ / ФРг / МНШ / САГблн
03/11/96 3 без име (млади мъже) Китай блъснати от влак близо до Вентимиля (Италия), докато вървят към Франция по жп линията ИРВ
27/10/96 1 без име (мъж) неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) блисо до Лебус МО / ИнМ / БАИ / ФПГ / САГблн
21/10/96 1 без име неизвестен намерен мъртъв от полицията близо до Кадис (Испания) ЦИДРК
16/10/96 4 без име неизвестен намерени мъртви от полицията близо до Кадис (Испания) ЦИДРК
11/10/96 3 без име неизвестен намерени мъртви от полицията близо до Танжер (Мароко) ЦИДРК
09/10/96 25 без име Мароко удавени в Гибралтарския проток при потъването на малка лодка ЕЛМ
in Oct 96 1 Мохамед Корич Алжир самоубийство, скочил от влак в Италия, страхувал се да не бъде депортиран в Словения КСРФ / ИРВ / ИЛМ
in Oct 96 1 без име (мъж) Индия паднал от колесарното отделение на самолет, пътуващ от Делхи (Индия) за Лондон (Великобритания) МНШ
23/09/96 1 Ахире Наруна Ауайфо (25) Нигерия убит при демонстация в Гвинея-Бисау след депортирането му от Испания МНШ / ЕП / АИ
21/09/96 1 без име (36) Украйна починал след палеж в хостел за бежанци в Менден (Германия) САГблн
12/09/96 1 без име Мароко укрит в кораба в залива на река Сена (Франция), скача от кораба МНШ / Льо Монд
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09/09/96 1 без име неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Франкфурт при опит да пресече границата БТ-печат / САГблн
08/09/96 1 без име неизвестен укрит в превозно средство, намерен в корпуса на самолет във Франкфурт на Майн (Германия) БТ-печат / МСвят / САГблн
07/09/96 2 без име (мъже) неизвестен удавени в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Гьорлиц СЦ / ИнМ / БАИ / ФПГ / САГблн
05/09/96 1 без име Мароко застрелян при опит да влезе нелегално в страната, Сеута (Испания/Мароко) ABC
04/09/96 1 без име (непълнолетен) Бангладеш обявен за самоубил се, намерен мъртъв в двора на бежански център за младежи в Берлин (Германия) БАИ / САГблн
02/09/96 1 Ибрахим Демири Албания удавен близо до Пуглия (Италия) след падане от моторна лодка, преследвана от гранична полиция ИЛМ / ИРВ

in Sep 96 1 без име Русия укрит в превозно средство, намерен измръзнал до смърт в колесарното отделение на самолет от Русия за Рим (Италия) МНШ
25/08/96 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Гьорлиц при опит да прекоси границата БТ-печат / САГблн
22/08/96 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Губен при опит да прекоси границата БТ-печат
06/08/96 1 Ленли Нестор Йенгнагуеба Того скочил от прозорец, когато имиграционна полиция позвънява на вратата в дома му в Стокхолм (Швеция) СДГБ / ДНихетер / Фарр
01/08/96 1 без име (32, мъж) Албания самоубийство, застрелва се в Гелзенкирхен (Германия) САГблн
in Aug 96 1 Метин Акбел Турция смята се за мъртъв, изчезнал след депортация от Германия в Турция БАИ
in Aug 96 1 Ивица Матич (34 ) Сърбия стъпил върху мина след “доброволна” депортация от Германия в Сараево САГблн
In Aug 96 1 Мохамед Якооб (49, мъж) Пакистан отказана виза за Великобритания за получаване на медицинска помощ в продължение на 7 месеца; умира 48, след като му я дават ИРВ
29/07/96 1 Ел Хасам Ризк Мароко намерено тяло в множество рани по главата в Сиеса (Испания) ЕЛМ / ДВаско
29/07/96 1 без име Гана укрит в превозно средство, намерен задушен в Коруня (Испания) Егин
28/07/96 1 без име Магреб намерен мъртъв с много рани, Айтона (Испания) ДВаско / Егин
16/07/96 1 без име Кюрдистан самоубийство, обесил се в затвора Касел (Германия) ИРВ
14/07/96 1 Юри Палиенко (49) Украйна самоубийство в бежански център в Ердинг (Германия) AН / МСвят / БАИ / Про Асай / САГблн
in Jul 96 1 без име Нигерия самоубийство, обесил се в затвора Касел (Германия) МСвят / ИРВ
01/07/96 1 Амир Салехи (мъж) Иран самоубийство, запалил се в Крайло (Холандия) в знак на протест срещу твърде дългата процедура по получаване на убежище ДВк
30/06/96 1 без име Ирак починал в минирана зона близо до Александруполис (Гърция) ДиаДН
30/06/96 3 без име Ирак/Алжир починали в минирана зона при опит да прекосят турско-гръцката граница ДиаДН / БКБ
30/06/96 1 Реза Хашеми Иран починал при мистериозни обстоятелства след репатриране, отхвърлена молба за убежище от холандските власти МНШ / НРС / AД / адук / КСРФ
29/06/96 2 без име (18, 21, мъже) Румъния падат и умират при бягство от проверка на границата Германия-Чехия СЦ / САГблн
25/06/96 1 Виктор Онаг Хнор Нигерия самоубийство, скочил в река Хавел (Берлин, Германия) след заплахи за депортация БФРГВЦ / БАИ / САГблн
10/06/96 1 без име Нигерия починал при мистериозни обстоятелства в бежански център Тер Апел (Холандия), страхувал се от трафикантите ДВк / Фокус
06/06/96 1 Джуд Акубакар (16) Сиера Леоне удавен в Хамбург (Германия) при бягство от предполагаем полицейски служител НД / ОГрасизъм / ФР-Х / БАИ / САГблн
in Jun 96 1 Мохамед С. Иран самоубийство, шведските власти искали да преразгледат одобрената му молба за убежище A14
27/05/96 1 Йему Кебеде (27) Етиопия самоубийство, обесил се в болница в Хелерсен (Германия) БАИ / САГблн
26/05/96 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Сагар при пресичане на границата БТ-печат
26/05/96 2 без име (20) Алжир самоубийство, починали в пожар в затвора Касел (Германия) ФРг / МСвят / BerlinerZtg / САГблн
21/05/96 1 без име Мароко удавен, тялото е намерено от полицията близо до Кадис (Испания) ЦИДРК
17/05/96 1 без име Мароко удавен, тялото е намерено от полицията близо до Кадис (Испания) ЦИДРК
11/05/96 1 без име Магреб удавен близо до Сан Амаро/Сеута (Испания/Мароко) на път за Андалусия SOS / Егин / PОГрасизъмice
26/04/96 14 без име неизвестен удавени, намерени мъртви близо до бреговете на Лампедуса (Италия) ТЛ
25/04/96 1 Апедо Лосу-Гаво (мъж) Того самоубийство, обесил се в Ландшут (Германия) след отказ на молба за убежище МНШ / Про Асай / АГСВ / МСвят / САГблн
25/04/96 26 без име Шри Ланка/Африка удавени близо до Виесте (Италия), две лодки навлизат в бурни води таз / ТЛ
25/04/96 1 без име Иран самоубийство, обесил се в Хаарлем (Холандия) след отказ на молба за убежище ДВк
25/04/96 4 без име (мъже) Шри Ланка удавени в бурни води близо до Виесте (Италия) ТЛ
25/04/96 2 без име (жени) Шри Ланка удавени в бурни води близо до Виесте (Италия) ТЛ
24/04/96 1 без име Румъния удавен в Льо Авр (Франция) при опит да се качи на канадски кораб МНШ / Фигаро
24/04/96 1 Татяна И. Кабакчиева България удавена в река Одер (Германия/Полша) при опит да прекоси границата ИнМ / НД / УКр / САГблн
23/04/96 1 без име неизвестен удавен при опит да прекоси границата, тялото е намерено в река Нейсе близо до Франкфурт (Германия) БТ-печат
in Apr 96 1 без име Румъния укрит в превозно средство, изхвърлен зад борда от моряк на път от Алгесирас (Испания) за Канада МНШ
22/03/96 1 Абделла E.К. Мароко удавен близо до Барбате (Испания), скача зад борда от страх от полицейска проверка SOS / Егин
22/03/96 1 без име Мароко удавен близо до Барбате (Испания), скача зад борда от страх от полицейска проверка SOS / Егин
16/03/96 1 Ибрахима Сей (29) Гамбия починала след атака със сълзотворен газ, докато е прикована с белезници в полицейски участък в Лондон (Великобритания) МНШ / НДГС
15/03/96 1 без име Ирак удавен, скочил от товарен кораб близо до Хамбург (Германия) Йелпке / МСвят
15/03/96 1 Ноорджахан Бегум (35, жена) Бангладеш паднала от балкона на дома си при опит да избяга от имиграционни служители (Великобритания) НККсД / ИРВ
12/03/96 2 без име Румъния укрити в превозно средство, принудени да слязат зад борда върху импровизиран сал на път от Испания за Канада МНШ
11/03/96 1 без име Албания удавен при опит да пресече Отрантския проток ИЛМ
02/03/96 1 без име Судан починал при опит да избегне пристанищните власти в Мелиля (Испания/Мароко) ДиаДН / ИРВ 
29/02/96 4 без име Либерия удавени, принудени да скочат от малтийски кораб близо до Гран Канария (Испания) Егин
22/02/96 1 Жан-Батист Малан (33, мъж) Кот д’Ивоар самоубийство в Мурхарт (Германия) от страх да не бъде депортиран на същия ден таз / МоргенГрау / МСвят / САГблн
26/01/96 1 без име (19) Алжир самоубийство; самозапалва се в леглото, след като е държан в център за задържане повече от позволеното Самора / СДГБ / СтУ
25/01/96 1 Енвер Болут (45) Кюрдистан самоубива се в Делменхорст (Германия) от страх да не бъде депортиран таз / МоргенГрау / БАИ / САГблн
23/01/96 1 Тавалоян Кандасами Шри Ланка самоубива се в център за задържане на бежанци в килия в полицейски участък в Линц (Германия) от страх да не бъде депортиран Der СтУAНdГНН/ SOS Mitm. / AsylКОord.
22/01/96 1 Мохамед Четеф Нигерия самоубива се в Норвегия, бил е задържан в полицията 9 месеца за изясняване на неговата самоличност КСРФ
18/01/96 1 Кристел Макодила Нсимба (6) Заир починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Кристин Макодила (19, жена) Заир починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Франсоаз Мадокила Ланду (27, ж.) Заир починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Жан-Даниел Макодила Коси (1) Заир/Германия починал след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Льогрон Макодила Мбонго (4) Заир/Германия починал след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Мия Макодила (12) Заир починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Моника Маямба Бунго (27, жена) Ангола починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Нсузана Бунга (6, момиче) Ангола починала след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Рабиа ел Омариi (17, мъж) Ливан починал след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
18/01/96 1 Силвио Бруно С. Амосу (27, мъж) Того починал след умишлен палеж на бежански хостел в Любек (Германия) ИРВ / ТИнд / БАИМ / САГблн
17/01/96 1 Игор Хорват Босна самоубийство, открит е обесен в затвора Ден Бош в Холандия Dk
14/01/96 1 Питър К. Гана починал след 3-месечна кома, последвана от полицейски разпит в Антверпен (Белгия) ChРИС Стооп
11/01/96 3 без име (1 жена; 2 непълнолетни) Ирак удавени, хвърлени през борда на турска лодка близо до остров Кос (Гърция) Ta Нea / МНШ
09/01/96 1 без име Индия починал при опит да влезе в Литва МНШ
03/01/96 1 А Ихан (мъж) Кюрдистан самоубийство, обесва се, след отказ на молбата му за убежище във Франция ИРВ / Либерасион
in Jan 96 1 без име Албания удавен, малка лодка не функционира правилно в бурни води ИРВ / ИЛМ
28/12/95 2 без име Африка укрити в превозно средство; намерени мъртви, когато лодката достига пристанището в Антверпен (Белгия) МНШ / Льо Соар / ЦИИДА
17/12/95 1 Наен Акрам (24, мъж) Пакистан удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Целс- Банрен ЛаузицерР / TС / НД / ИнМ / ПБранд / САГблн
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15/12/95 2 без име Бенин нелегални пътници умират, след като падат в трюма на кораб в Сенегал Льо Соар / МНШ
13/12/95 1 Несметин T. (17, мъж) Кюрдистан самоубийство, самозапалва се в Хамбург (Германия), след като молбата му за убежище е отхвърлена САГблн
01/12/95 2 без име Албания удавили се, лодка се преобръща близо до Отранто (Италия) ДВк / ИРВ / ИЛМ / КДС / КЕCL / ТЛ
01/12/95 17 без име Албания изчезнали, лодка се преобръща близо до Отранто (Италия) ДВк / ИРВ / ИЛМ / КДС / КЕCL
30/11/95 19 без име Албания удавили се, след като гумена лодка потъва краи италиянския бряг в Канала на Отранто (Италия) ТЛ
19/11/95 1 без име Заир умира, след като скача от жилищна сграда, за да избегне арест от имиграционната полиция в Холандия адук / МНШ
16/11/95 1 без име (24, мъж) Алжир самоубийство, обесва се в затвора в Дрезден, страхувайки се от депортирането седмица по късно БТ-печат / САГблн
09/11/95 1 Масут Икубал (24, мъж) Пакистан удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) близо до Подроче ИнМ / САГблн
08/11/95 1 без име Нова Зеландия починал след падане от ферибот в Харуич (Великобритания), отказ да бъде приет законно в страната СТАНД / ИРВ
05/11/95 1 Есер Ф. (35, мъж) неизвестен самоубийство, обесва се в затвора Холстенгласис в Хамбург (Германия) от страх да не бъде депортиран БАИ / САГблн

in Nov 95 1 Гарим Фокасиян Армения самоубийство след отказ на молба за убежище във Виена (Австрия) ААКУ
28/10/95 1 Джемал Флиса Алжир починал от слабост след гладна стачка, депортиран (Великобритания) КСРФ / ИРВ
25/10/95 2 без име Африка 1 удавен, 1 изчезнал близо до Гибралтар, малка лодка се преобръща ЕП
25/10/95 1 без име (16, момче) Бангладеш фатално блъснат от кола в Регенсбург (Германия), изоставен от трафиканти през нощта САГблн
24/10/95 1 без име Африка удавен в канала Сант-Денис (Франция) при бягство от полицейска проверка Льо Монд / МНШ
22/10/95 1 Байе Арефайне (19, мъж) Етиопия самоубийство, запалил се след отказ на молба за убежище (Великобритания) КСРФ / НДГС / ИРВ
07/10/95 1 без име Мароко пада от височина и умира при опит за бягство от бежански център в Париж Льо Монд / МНШ
06/10/95 1 Соломон Мерша Мергия (32, мъж) Етиопия самоубийство, удавил се в канала Рейн-Майн-Дунав (Германия) ИМПР / САГблн
in Oct 95 4 без име Пакистан удавен в р. Нейсе (Германия/Полша) близо до Целс-Банрен ЛаузицерР / TС / НД / ИнМ / ПБранд.
in Oct 95 2 без име (мъже) Иран бежанци, депортирани от Турция, убити след връщане в Иран таз
24/09/95 1 без име (мъж) Африка удавен близо до Сеута (Испания/Мароко), докъдето е опитвал да стигне Пуебло
19/09/95 3 без име неизвестен удавени след скок от кораб, телата са открити в залива Ла Спезия (Италия) ДжулиНК / НАН
13/09/95 1 без име неизвестен удавен в р. Одер (Германия/Полша), близо до Брисков- Фрайнкенхиирд ИнМ / САГблн
13/09/95 4 без име Пакистан убити в минно поле в Кастанеа (Гърция), близо до турската граница AНА
11/09/95 3 без име Албания обявени за удавени; надуваема лодка се запалва и преобръща в Отрантския проток (Италия) ДВк / таз / КДС / КЕCL / ТЛ
11/09/95 12 без име Албания обявени за удавени; надуваема лодка се запалва и преобръща в Отрантския проток (Италия) КДС / КЕCL / ТЛ
29/08/95 2 без име Гана/Чад починал при умишлен палеж в Улм (Германия) САГблн
25/08/95 1 Мутавел Васанантан (25, мъж) Шри Ланка самоубийство, обесил се в затвор в Норуич (Великобритания), търсещ убежище, с тамилски произход КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
25/08/95 1 без име (60, мъж) Сирия самоубийство, обесил се в депортационен център във Франкфурт на Майн (Германия) таз / САГблн
22/08/95 1 без име (21, мъж) Мароко самоубийство, обесил се в депортационен център във Франкфурт на Майн (Германия) таз / САГблн
20/08/95 1 Тодор Богданович (8, момче) Югославия от ромски произход, застрелян от френската полиция при влизане в страната по планинска пътека от Италия Рой / AП / AФП / ДВк / СтУ / МХФЧП
16/08/95 1 Селия Джеякулараджат (35, мъж) Шри Ланка самоубийство, психическо разстройство поради лошите условия в бежански център Охзенхоф (Германия) САГблн
16/08/95 1 Луис И. (29, мъж) Нигерия самоубийство, обесил се в бежански център Волфенбютел (Германия) от страх да не бъде депортиран таз / МоргенГрау / СЦ / ПРОр asyl / САГблн
10/08/95 1 Джуаби Азедин Алжир удавен близо до Ангуло (Испания) или убит при опит да избегне депортация Пуебло
26/07/95 1 без име (36, мъж) Босна самоубийство, скочил от прозореца на жилището си на 6 етаж в Берлин (Германия) Berliner Zeitung / САГблн
20/07/95 1 без име (мъж) Мароко намерен дехидратиран в Кастр (Франция) в испански плавателен съд, идващ от Танжер Либерасион / МНШ
17/07/95 1 Абдулла A. (мъж) Афганистан намерен удушен в бежански център Траушницштрасе в Мюнхен (Германия), предполагаемо самоубийство САГблн
15/07/95 1 Чандима Ендирисинге Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Чинтека Силва Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Харидар Куман Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Джая Кумар Ф. Пуле Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Манодж Аризратан Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Ормандас Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Прадийпан Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Принс Фернандо Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Раджа Дама Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Рамес Собраманиум Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Рилуан Абдул Салам Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Ситрамбалан В. Мурти Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Сиуа Логанатан Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Суманасена Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Тенекоон Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Тусара Фернандо Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Уккуа Малканти Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
15/07/95 1 Васу Шри Ланка задушен в запечатан контейнер в Гьор (Унгария) Рой / AП / ДАЗ / Будапестсън / САГблн
14/07/95 1 без име неизвестен удавен в река Одер (Германия/Полша) близо до Ейзенхютенщат ИнМ / САГблн
08/07/95 1 без име (жена) Перу убит от влак, докато върви към Италия по релсите в Ментон (френските Алпи) Либерасион / МНШ
in Jul 95 1 Хабиб Хамуда Тунис починал след расистко нападение, игнорирано от служителите на болницата в Рагуса (Италия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
in Jul 95 1 Мохамед Безгур Мароко починал, след като е хвърлен зад борда от трафиканти в Марбея (Испания) ЕЛМ / ЕП / ИРВ
in Jul 95 2 без име Мароко удавени при преобръщане на лодка близо до Тарифа (Испания) ЕЛМ / ЕП / ИРВ
26/06/95 1 Джелал Акан (36, мъж) Кюрдистан починал от чернодробно разстройство в Селе (Германия) след невъзможност да покрие сумата по операцията таз / НИА / МНШ / САГблн
22/06/95 1 Ейсам Чандин (9) Ливан починал от натравяне с пушек след умишлен палеж в жилище за бежанци в Бохум (Германия) БАИ
17/06/95 1 Далб Абад Ирак укрит в превозно средство, обявен за удавен (Испания), след като е накаран да напусне кипърски кораб CEAR / ИВП
17/06/95 1 Маджар Абрахем Ирак укрит в превозно средство, обявен за удавен (Испания), след като е накаран да напусне кипърски кораб CEAR / ИВП
17/06/95 1 Во Шуан Куонг (38, мъж) Виетнам причинена смърт от полицията, преследвала безмилостно амбулантните търговци в Берлин МСвят / BeZe / Вга / САГблн
14/06/95 1 Супиах Селвараджах (мъж) Шри Ланка задушил се, когато боклуджийският контейнер, в който живеел, се запалил в Мадрид (Испания) Егин / ДВаско
13/06/95 1 Моузес Ганаджа (30, мъж) Судан самоубийство, обесил се в депортационен център в Хале (Германия) ПРОр Asyl / САГблн
11/06/95 1 Кондеца Деалмеда (30, мъж) Заир (Мапаси Джийнси) самоубийство, обесил се в бежански център във Фолщат (Германия) от страх да не бъде депортиран ФРг-SA / ГНИА / НИА / ПРОр asyl / САГблн
07/06/95 1 без име неизвестен удавен в река Нейсе (Германия/Полша) близо до Лоденау ИнМ / САГблн
03/06/95 1 без име неизвестен удавен в р. Одер (Германия/ Полша) близо до Брисков- Фрайнкенхиирд ИнМ / САГблн
in Jun 95 1 Калид Муфагид Мароко удавен в р. Мураци (Италия), пребит от охраната на клуб КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
in Jun 95 1 Госпожа Ростас Румъния удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) Акцион Цуфлухт / САГблн
in Jun 95 1 без име (непълнолетен) неизвестен удавен в р. Одер (Германия/ Полша), майка му се опитала да прекоси реката с детето, привързано към кръста й ЗДФ / САГблн
27/05/95 1 без име неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) близо до Хоенлудцен ИнМ / САГблн
19/05/95 1 Джасуант Синг (33, мъж) Индия самоубийство, обесен в Регенсбург (Германия) поради страх от депортиране ПСД / ПРОр Asyl / таз / СЦ / BT-Drucks. / ИМПР / 
09/05/95 1 без име неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) близо до Гьорлиц ИнМ / ПБранд / САГблн

in May 95 1 без име (бебе) Заир умира по време на раждане, лекар отказва да окаже първа помощ на гара близо до Касерта (Италия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
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01/05/95 1 Брахим Бураам Мароко удавен в р. Сена, след като е заловен от скинар на националистическо шествие (Франция) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
30/04/95 1 без име неизвестен удавен в р. Одер (Германия/ Полша) близо до Аурит ИнМ / САГблн
28/04/95 1 без име неизвестен намерен мъртъв в швейцарската планина Монте Каприано (Швейцария) TA / ArbeiTССтУelle für AsylФРг.
17/04/95 1 Ахмед Полап (23, мъж) Кюрдистан самоубийство, хвърля се под влак в Мюнхен (Германия) поради страх от депортиране ПСД / БАИ / СЦ / ИМПР / САГблн
17/04/95 1 без име Иран самоубива се в бежански център в Хаарлем (Холандия) Пароол / МНШ
08/04/95 1 Касиму-Джибрил Уро-Д.Т. (27) Того самоубийство, обесва се в затвор в Хамбург (Германия) с одеяло от страх да не бъде депортиран таз / ХАбенд / САГблн
29/03/95 1 без име Албания застрелян от гръцката гранична полиция при влизане през Албания адук
28/03/95 2 без име (мъже) неизвестен укрити в превозно средство, телата са открити в румънски кораб на амстердамското пристанище (Холандия) ДВк
20/03/95 1 без име Мароко удавен, скача във водата, след като е открит от испанската полиция SOS 
12/03/95 1 Ел Кадауй (22) Мароко самоубийство, очаквал депортиране в младежки затвор във Вайсбаден (Германия) таз / МСвят / ФРг / Конкрет / ПРОр asyl / САГблн
09/03/95 1 без име Кот д’Ивоар укрит в превозно средство, удавен в Лю Авър (Франция), върнат обратно от френската полиция Либерасион
07/03/95 1 без име неизвестен задушен при укриване в превозно средство, тялото е открито на кораб от Кот д’Ивоар във Валенсия (Испания) ЕП / Егин / ДМадрид / СтУ
06/03/95 1 Либерия неизвестен задушен при укриване в превозно средство, тялото е открито на кораб от Кот д’Ивоар във Валенсия (Испания) ЕП / Егин / ДМадрид / СтУ
06/03/95 1 без име неизвестен задушен при укриване в превозно средство, тялото е открито на кораб от Кот д’Ивоар във Валенсия (Испания) ЕП / Егин / ДМадрид / СтУ
in Mar 95 1 без име (бебе) неизвестен починал, лекари отказват безплатна помощ в болница близо до Рим (Италия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
26/02/95 1 Абию Тилайе (37, мъж) Етиопия самоубива се в център за задържане на бежанци във Вюрцбург (Германия) таз / СЦ / AН / ПСД / Про Асай / САГблн
26/02/95 1 без име Албания застрелян от полицай близо до Флорина (Гърция), други 11 албанци са арестувани Либерасион / МНШ
13/02/95 1 Бат Болд Монголия умира в център за задържане на бежанци в Карлсунд (Швеция), след като му е отказана спешна медицинска помощ Фарр
10/02/95 1 без име Гамбия търсещ убежище, намушкан смъртоносно във влака от Хамбург до Бремен (Германия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
09/02/95 1 Йоханес Алему (27, мъж) Етиопия самоубийство, скача в р. Дунав близо до Регенсбург от страх да не бъде депортиран МоргенГрау / AН / ПСД / САГблн
02/02/95 1 Сами Нелсън (26, мъж) Либерия пребит до смърт от полицията в Мюнхен (Германия) по време на изненадваща акция във фургонен лагер Вга / ИРВ / САГблн
in Feb 95 1 Валентина Федърстоун Латвия самоубива се от страх, че ще бъде депортиран; област Дърам (Великобритания) ТИнд / НДГС / ИРВ
in Feb 95 1 Зинайда Мицофанова Латвия самоубива се от страх, че ще бъде депортиран; област Дърам (Великобритания) ТИнд / НДГС / ИРВ
21/01/95 1 Казим Кустул (23, мъж) Турция замръзнал до смърт в Реефелд/Ерцгебург (Германия) при полет от Чечня до Германия инфоbrief ASYL / GSA PМБНa / САГблн / 
20/01/95 1 Амар M. Таир (26, мъж) Алжир самоубийство, обесва се в център за задържане на бежанци във Витлих (Германия) след интервю с алжирския посланик два дни преди това МСвят / Вга / МоргенГрау / Про Асай / САГблн
17/01/95 2 без име (мъже) Гана укрити в превозно средство; починали от натравяне с пестициди на товарен кораб в Сейнт Мало (Франция) КСРФ / МНШ
in Jan 95 1 Гнанасегарам Селваджарах Шри Ланка починал след расистко нападение, пренебрегнато от персонала на болница в Палермо (Италия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
in Jan 95 1 без име Алжир търсещ убежище, пациент на психиатрията, пребит до смърт в Амерсфоорт (Холандия) КСРФ / ИРВ / Сърчлайт
15/01/95 1 Папи Мукуна Заир самоубийство от страх да не бъде бъде депортиран; в център за хора, търсещи убежище, в Ден Хелдер (Холандия) УБМЕ
08/01/95 3 без име (деца) Сърбия починали при умишлен палеж в бежански център в Мелендорф близо до Хановер (Германия) ГрдЪн / таз / БАИ / САГблн
08/01/95 1 без име (27, жена) Сърбия починал при умишлен палеж в бежански център в Мелендорф близо до Хановер (Германия) ГрдЪн / таз / БАИ / САГблн
04/01/95 2 без име (2, 4, момичета) Косово починали при пожар в бежански център в Цел им Висентал (Германия) Конкрет / САГблн
01/01/95 1 Аким Мама (мъж) Мароко самоубийство, обесва се в централата на полицията в Париж (Франция), докато чака депортиране КСРФ / ИРВ / Сърчлайт

in 1995 1 Матиас Зохере (мъж) Кот д’Ивоар самоубийство, обесва се в затвора в Кот д`Ивоар, молбата му за убежище е отхвърлена в Германия САГблн
28/12/94 1 M.Д.Д. (жена) Доминиканска Република самоубива се в Билбао (Испания) поради страх от експулсиране Егин
23/12/94 1 Мамуду (27) Гвинея укрит в превозно средство, тялото е намерено заключено в каюта на кораб в Сантурци (Испания); пътували руснаци, германци и белгийци Егин
16/12/94 1 Шиджи Лапите Нигерия удушен при арест от лондонски полицай, приложил му задушаваща хватка ТИнд / МНШ / Сърчлайт / 1990 / НДГС
16/12/94 1 без име неизвестен умира на една от три гумени лодки с 63 бежанци в Балтийско море близо до Готланд (Швеция) КЕCL

in Dec 94 1 без име Ирак умира на лодка със 62 бежанци на борда на път към Готланд (Швеция) МНШ
01/12/94 1 Джеякумар Р. Шри Ланка самоубива се в Сент Гален (Швейцария) поради страх от депортиране ArbeiTССтУ. AsylФРгAгеn / TA
29/11/94 4 без име Алжир укрити в превозно средство; удавени, скачат в река Сена (Франция), след като ги разкриват Льо Монд / МНШ / Стооп
17/11/94 9 без име Руанда удавени, две турски лодки потъват близо до Псеримос (Гърция) Ta Нea

in Nov 94 1 Муса Туибрегеба Алжир обявен за мъртъв, изчезва след депортация от Франкфурт (Германия) в Алжир БАИ
26/10/94 1 без име Албания удавен, лодка със 17 бежанци на борда се преобръща в Адриатическо море МНШ
23/10/94 1 Джоузеф Нналуе (31) Нигерия загива след скок от 4 етаж в Лондон (Великобритания) по време на проверка от имиграционните служби ГрдЪн / ИРВ / МНШ / IНДЕП. / КСРФ / НККсД /
18/10/94 2 без име (бебета) Кюрдистан намерени са мъртви близо до Чесине-Отранто (Италия) след корабокрушение ТЛ
16/10/94 1 Абдулла Дж. (35, мъж) Мароко самоубийство, обесва се с блузата си в затвора в Лудвигсбург (Германия) поради страх от депортиране ПРОр Asyl / СЦ / САГблн
12/10/94 2 без име (жени) Албания удавени, 2 лодки се преобръщат в Канала на Отранто (Италия) МНШ / КЕCL / ТЛ
12/10/94 10 без име Албания изчезнали, 2 лодки потъват в Канала на Отранто (Италия) МНШ / КЕCL / ТЛ
12/10/94 1 без име (непълнолетен) Албания обявен за удавен, лодка се преобръща в Канала на Отранто (Италия) ТЛ
06/10/94 1 без име (мъж) Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) близо до Грос-Гастрос БАИ / САГблн
01/10/94 2 без име Мароко удавени, лодка с 30 бежанци се преобръща близо до Пантелерия ( Италия) ИЛМ / ИРВ 
30/09/94 2 без име Мароко изчезнали, лодка с 30 бежанци се преобръща близо до Пантелерия ( Италия) МНШ
28/09/94 1 Ромни Букурджие Халити (23, жена) Косово от ромски произход, загива в палеж в бежански лагер в Херфорд (Германия) таз / Йелпке / КСРФ / ЗДФ / ГНН/ БЕРЗ.
28/09/94 1 Навгим Халити (11, момче) Косово от ромски произход, загива в палеж в бежански лагер в Херфорд (Германия) таз / Йелпке / КСРФ / ЗДФ / ГНН/ БЕРЗ.
27/09/94 2 без име (±70, мъж; жена) Босна падат смъртоносно, докато се опитват да настигнат дъщеря си в планините в Байеришцел (Алпите) в Германия ЗДФ / ГГП / ПравГермания / САГблн
04/09/94 1 Лампо Канапатипилай Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Мосес Раян Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Пава Сатиарати Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Селая Субатира Шри Ланка изчезнал, предполага се, че се е удавил в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Сутарсан Кантасами Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Тевек Патманатан Шри Ланка изчезнал, предполага се, че се е удавил в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Алосиес Джеяратнам Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки БАИ / МоргенГрау / САГблн
04/09/94 1 Арунагири Расая Шри Ланка удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Засиеки САГблн
30/08/94 1 Кола Банколе (30, мъж) Нигерия умира по време на депортиране, след като е бил “пакетиран” и упоен таз / ПРОр asyl / ИРВ / СтУ / НККсД / ФглБ /
25/08/94 1 без име (мъж) Непал удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Форст БАИ / ГГП / САГблн
23/08/94 1 без име (мъж) Алжир удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Губен БАИ / ГГП
22/08/94 1 без име (мъж) неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Губен БАИ / ГГП / САГблн
21/08/94 2 без име (непълнолетни) Косово замръзнали до смърт близо до шведски бежански лагер, след като полицията отказва щателно претърсване на района СДГБ / МНШ
13/08/94 1 без име (20, мъж) Мароко достига Антверпен (Белгия), укрит в превозно средство; удавен при опит да избяга Льо Соар / МНШ
in Aug 94 1 без име Босна самоубива се в Гелзенкирхен (Германия), след като му е отказано да се премести при неговите роднини САГблн
25/07/94 1 без име (мъж) Хърватска самоубива се в полицейски участък в Байерн (Германия) 2 дни преди депортация Йелпке / САГблн
25/07/94 1 Д.К. (мъж) Югославия самоубийство, обесва се в болницата на Васелбург ам Ин в Германия САГблн
18/07/94 1 Мохамед Ф.Б. (14, момче) Мароко удавен, пада в морето, докато се опитва да се покатери на кораб, пътуващ за Испания (Транс Медитарениън Лайн) Егин 
09/07/94 1 Габриел Хулиао Мавонда (21, мъж) Ангола самоубийство, скача от строително скеле в Берлин (Германия) заради страх от депортиране таз / САГблн
03/07/94 1 Синатамби Моханадас (26, мъж) Шри Ланка самоубийство, обесва се в гората заради страх от депортиране, в Хаторф (Германия) таз / Про Асай / БАИ / Щерн / САГблн
03/07/94 1 без име (мъж) Иран самоубийство, обесва се в наказателна институция в JVA Bützow in Mecklenburg-Vorpommern (D) ФРг НИe-Sa / САГблн
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30/06/94 1 Халим Денер (17, мъж) Кюрдистан убит, докато окачвал плакати на Национален Фронт за освобождение на Кюрдистан,е застрелян от цивилен полицай в Хановер (Германия)+I2701 САГблн
29/06/94 1 Муса Дауди (28, мъж) Алжир самоубийство, скача през прозореца в център за задържане, в Хомберг (Германия), след като молбата му за обежище е отхвърлена Про Асай / БАИ / САГблн
29/06/94 1 без име (19, мъж) Кюрдистан самоубийство, обесва се в наказателна институция във Вехта (Германия) от страх от депортиране Кларофикс / САГблн
22/06/94 1 Мохамед Бадауи (9) неизвестен умира от задушаване по време на палеж в бежански център в Бохум (Германия) БАИ
15/06/94 1 без име (19, мъж) Румъния застрелян в главата от полицай в Кириц (Германия) БАИ / САГблн
02/06/94 1 Жу Же Гун (43, мъж) Китай самоубива се в център за задържане на бежанци във Фолкстед (Германия) след отказ на молбата му за убежище Про Асай / ОГрасизъм / КСРФ / САГблн
in Jun 94 1 без име Македония измъчван до смърт в Македония, след като е експулсиран от Холандия AД / МНШ
29/05/94 1 Кулдийп Синг (мъж) Индия убит от индийската полиция на летището в Ню Делхи 2 дни след като е депортиран от Германия Про Асай / ОГрасизъм / САГблн
24/05/94 1 без име (мъж) неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Гьорлиц БАИ / ГГП / САГблн
09/05/94 1 без име (20, мъж) Алжир самоубийство; загива от рани, получени при пожар, в килия в депортационен затвор в Дрезден (Германия) БАИ 
07/05/94 7 без име неизвестен удавени, след като малка лодка се преобръща близо до Малабате/Сеута (Испания/ Мароко) ДВаско
05/05/94 1 Оусу Манеса (26, мъж) Гана обесва се с хавлиени кърпи в център за задържане на бежанци в Щаделхаим в Мюнхен (Германия) ПРОр Asyl / ПСД / САГблн

in May 94 1 без име Турция застрашен от депортиране е намерен обесен в полицейски участък в Хенгело (Холандия) КСРФ
27/04/94 1 Куанеле Елда Сизиба (27, жена) Зимбабве пада от височина и умира при бягство от полицията от страх да не бъде депортирана от Лондон (Великобритания) ИРВ / МНШ / Voice
25/04/94 1 без име (жена) Румъния удавен в р. Нейсе (Германия/Полша) близо до Ротенбург при опит да премине границата БАИ / ГГП / САГблн
20/04/94 1 без име (40, мъж) Албания загива при палеж в бежански център в Геболдхаусен (Германия) Конкрет / САГблн
in Apr 94 1 без име Ангола загива след скок от влак близо до Чиерне над Тисоу (Словакия) по време на депортиране ВКООНБ
in Apr 94 1 без име Африка/Гана укрит в превозно средство, пребит до смърт и хвърлен през борда от датски екипаж близо до Гана МНШ / Либерасион / Льо Нуво Куотидиен
22/03/94 1 без име (мъж) неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша), близо до Губен БАИ / ГГП / САГблн
16/03/94 1 без име (22, мъж) Косово застрелян в главата от полицай след преследване на колата близо до Бад Ендорф (Германия), търсещ убежище таз / КСРФ / ИРВ / САГблн
12/03/94 1 Jasminka (11, момиче) Босна загива при палеж, организиран срещу ромското й семейство в бежански център в Хумболд-Гремберг (Германия) БАИ / САГблн
11/03/94 1 без име (мъж) неизвестен удавен в р. Нейсе (Германия/ Полша) близо до Зитау БАИ / ГГП / САГблн
25/02/94 1 без име (18, мъж) Румъния застрелян в гръб от полицай близо до Требниц (Германия) по време на автомобилна проверка БАИ / САГблн
07/02/94 1 Райна Йованович (61, жена) Босна загива при палеж срещу ромското и семейство в бежански център, в Хумболд-Гремберг (Германия) БАИ / САГблн
in Feb 94 5 без име Кюрдистан безследно изчезнали, предполага се, че са се удавили в Средиземно море преди да достигнат Италия ИЛМ / ИРВ 
01/02/94 1 без име (мъж) Заир укрит в превозно средство; удавен, след като е хвърлен зад борда от екипажа на германски товарен кораб ОГрасизъм / САГблн
31/01/94 1 Окудилири Колинс Нигерия укрит в превозно средство; починал след като “паднал” от руския кораб “Съветски художник” близо до Танжер (Мароко) ДВаско
27/01/94 1 Сон Ха Хоанг (25, мъж) Виетнам самоубива се в Мюнхен-Рамерсдорф (Германия); самозапалва се, след като молбата му за убежище е отхвърлена ИРВ / КСРФ / ПСД / ДШ / ФР-НВ / Про Асай /
in Jan 94 4 без име Румъния укрити в превозно средство, задушават се в контейнер във Феликстоу (Великобритания) Стооп / ИРВ
in Jan 94 1 без име Сирия самоубива се в болница (Норвегия) след 2-годишно чакане на решение за молбата му за убежище КСРФ

in 1994 1 без име (бебе) Кюрдистан прегазен от кола в тъмното, след като достига до италианския бряг Il MAНiКЕСтУo / ИРВ RAЦe Audit
in 1994 2 без име Румъния удавя се при опит за бягство от център за задържане на бежанци във Форт Валем (Белгия) Стооп
in 1994 1 Лейла Ибрахимович (жена) Босна самоубива се, след като великобританското министерство на вътрешните работи отказва да издаде виза на нейния съпруг ГрдЪн / СтУ / ИРВ
in 1994 1 без име Румъния смазан от боклуджииски камион, докато се е криел в контейнер за боклук , в Ниески (Германия) ДШiegel / OfКЕne Grenzen-OfКЕne MenСМhen / СЦ
in 1994 4 без име неизвестен удавен в р. Дунав, близо до Унгарско- Австрииската граница ЗДФ / HungБАИAН authoriТИндes
in 1994 2 без име Руанда удавени, укрити в превозно средство; хвърлени през борда от капитана на холандски кораб на път за Гърция EleftheРОtАйлПra / МНШ
in 1994 1 без име Перу самоубива се, като скача от влак близо до Фрайбург (Германия), на път за Базел САГблн
in 1994 1 без име неизвестен самоубива се от страх от арест в Тюринген (Германия) САГблн

25/12/93 1 Емануел Томас Таут (23, мъж) Судан умира от раните си в следствие на опити за самоубииство в център за задържане на бежанци в Херн (Германия) Про Асай / таз / ДШ / ФР-НВ / САГблн
25/12/93 1 без име (мъж) Турция загива в палеж на бежански център в Калтенкирхен (Германия) КСРФ / САГблн
11/12/93 1 Игнас Мабаса Gabon загива поради липса на медицински грижи в затвор за “нелегални” мигранти - Боа Дарси (Франция) Либерасион
08/12/93 1 Емануел Ехи О. Ома (23, мъж) Либерия самоубива се, обесва се в център за задържани, в Регенсбург (Германия), заради страх от депортиране ПСД / ОГрасизъм / КСРФ / Про Асай / САГблн

in Dec 93 1 без име Югославия самоубива се, като скача в морето от център за задържане в Хелвоетслуис (Холандия) КСРФ
23/11/93 1 Хайдар Кая Турция обявен за починал, безследно изчезва, след като е депортиран от Мюнхен (Германия) в Турция, от кюрдски произход БАИ
12/11/93 1 без име (2, момче) Югославия загива от задушаване в следствие на пожар в бежански център, в Бад Валдзее (Германия) БАИ / САГблн
10/11/93 1 Михаил Бунджа (23, мъж) Румъния замръзнал до смърт, след като скача от влак в Швандорф (Германия), за да избегне паспортна проверка и депортация ИМПР / ОГрасизъм / САГблн
25/10/93 1 без име (мъж) Етиопия самоубива се заради страх от депортиране в Дидерсдорф близо до Бремен (Германия) DiaКОНИe Seelow / BüРО für AsylФРгAгеn / 
15/10/93 1 Масиви Даниел Лопес (27, мъж) Ангола самоубийство, обесва се в център за задържани в Триер (Германия) Про Асай / ОГрасизъм / САГблн
in Oct 93 1 без име Кюрдистан депортиран от Швейцария, убит от военни в Кюрдистан Каритас / ДАЗ
10/09/93 1 без име (мъж) Македония удавил се е в р. Рейн, докато пресичал границата между Австрия и Швейцария TA / OAZ
02/09/93 2 без име (мъж, жена) неизвестен скачат през прозореца по време на пожар в бежански център в Биберах (Германия) САГблн

in Sep 93 1 без име Заир удавен в река Сена (Франция) при бягство от полицията за проверка на жителството КСРФ
15/08/93 1 без име Ангола удавен в река в Париж (Франция) при опит да не бъде проверен от полицията МНШ
09/08/93 1 без име (2) Ливан починал в пожар, причинен от пргряване на спалното помещение в бежански център в Ернстек (Германия) САГблн
01/08/93 1 Джой Гарднър (40, жена) Ямайка починал от мозъчно увреждане, в следствие на борба с имиграционните власти в Лондон (Великобритания) ИРВ / МНШ / Tаймс / ТИнд / СтУ / НККсД / ББС
23/07/93 1 Назмие Чарур (23, жена) Палестина самоубива се в затвора в Берлин (Германия), след като научава, че ще бъде депорирана КСРФ / AR инфоNeТУийк / таз / САГблн
17/06/93 1 Абди Аталан (41, мъж) Кюрдистан застрелян от нацисти пред бежански хостел в Дюлмен (Германия) КСРФ / Конкрет / САГблн
10/06/93 1 без име (мъж) Мозамбик ранен по време на пожар в бежански център в Дрезден (Германия), където е живял, умира на следващия ден САГблн
26/05/93 1 без име (1) Еритрея починал в предполагаем фашистки палеж в Хепенхайм (Германия) КСРФ / САГблн
26/05/93 1 без име (2) Еритрея починал в предполагаем фашистки палеж в Хепенхайм (Германия) КСРФ / САГблн
26/05/93 1 без име (4) Еритрея починал в предполагаем фашистки палеж в Хепенхайм (Германия) КСРФ / САГблн
06/05/93 1 Мирослава Колодзиейска (59, жена) Сирия задушена с парцал от граничната полиция на летището във Франкфурт на Майн (Германия) ФР-Н / ФРг / Про Асай / САГблн
01/05/93 1 Йилма Уондуосен Б. (31, мъж) Етиопия самоубива се, намерен удавен в Телтовканал- Берлин след отказ на молбата му за обежище таз / Про Асай / САГблн
23/04/93 1 без име (25, мъж) Сенегал намерен е обесен в полицейска килия в Ейнслинген (Германия), заради страх от депортиране ИРВ / КСРФ / САГблн
07/04/93 1 без име Заир застрелян от упор по време на разпит в полицейски участък в Париж (Франция) Льо Монд / МНШ
01/04/93 2 без име (28, 35) Албания убити от влак в Балерна (Швейцарските Алпи), вървейки по релсите към Швейцария TA / НЦЦ
23/03/93 1 без име (27, мъж) Афганистан самоубива се, скача от прозореца в бежански център (Германия) БАИ
20/03/93 1 без име (22) Албания убит от влак в Колдрерио (Швейцарските Алпи) вървейки по релсите към Швейцария TA / ДАЗ / НЦЦ
16/03/93 1 Туран Пекош (43, мъж) Турция самоубива се чрез самозапалване в имиграционен офис в Кройдон (Великобритания) ИРВ
03/03/93 1 без име (мъж) Турция самоубива се в наказателна институция в Динслакен (Германия) ФР-Н / САГблн
26/01/93 1 Буш Бакума Шри Ланка задушава се в колесарното отделение на автобус близо до Виена (Австрия) AsylКОordiАНПТИндon AuСТРИТia / ДШ
26/01/93 2 без име Шри Ланка задушават се в колесарното отделение на автобус близо до Виена (Австрия) AsylКОordiАНПТИндon AuСТРИТia / ДШ
26/01/93 1 Пиерис Шри Ланка задушава се в колесарното отделение на автобус близо до Виена (Австрия) AsylКОordiАНПТИндon AuСТРИТia / ДШ
26/01/93 1 Уасанта ди Барова Шри Ланка задушава се в колесарното отделение на автобус близо до Виена (Австрия) AsylКОordiАНПТИндon AuСТРИТia / ДШ
22/01/93 1 Лорин Раду (21) Румъния застрелян пред полицеиския участък в Стасфюрт в Захен-Анхалт (Германия) при опит за бягство таз / Конкрет / МСвят / САГблн
20/01/93 1 Робърт Каранджа-Курия (39) Кения самоубийство, хвърля се пред метрото в Мюнхен, след като му е отказано убежище БАИ / САГблн
04/01/93 1 Куако Агией (мъж) Гана самоубива се в Моозах близо до Мюнхен, след като му е съобщено, че ще бъде депортиран ИРВ / КСРФ / ПСД / САГблн
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име произход причина за смъртта източник

in 1993 1 Джафарзаде Иран починал след депортиране от Австрия в затвора Евин в Техеран AsylКОordiАНПТИндon AuСТРИТia
in 1993 3 без име неизвестен удавени в реката Одер/ Нейсе (Германия/ Полша) при опит да премине границата Йелпке / ВМГермания
in 1993 1 без име Югославия тялото е намерено на границата между Германия /Австрия /Чехия Йелпке / ВМГермания
in 1993 1 Кимпуа Нсимба Заир самоубийство, намерен е обесен в център за задържане на бежанци Хармъндсуърт (Великобритания) 5 дни след пристигането КСРФ

01/01/93 1 Гери Джонсън Либерия починала от изтощение, намерена в товарен вагон във Фелдкирч (Австрия) НойеФорари.
01/01/93 11 без име Албания удавени, лодката им се удря в скала в Канала на Отранто (Южно Адриатическо море) КДС / МНШ / ТЛ
01/01/93 2 без име (25, мъж; 18, жена) Румъния починали заради палеж в бежански лагер в Баден-Вютемберг (Германия) САГблн

TOTAL 17306
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Абревиатура / Източник Абревиатура / Източник
Абревиатура Източник
762 762-антифа уебсайт (Германия)
18Дек Колектив 18 Дeкември
20ME 20 minutes.es, вестник (Испания)
20Mф 20 minutes.fr, вестник (Франция)
24ч 24 heures, онлайн новини (Швейцария)
4wardUK 4wardever UK, уебсайт (Великобритания)
A14 Артикел14, списание (Швеция)
A21 Артиколо 21, медия (Италия)
ABC ABC, вестник (Испания)
Anarkismo Anarkismo.net, медия (ЕС)
Aге Агелиофорос, вестник (Гърция)
AД Алхемеен Дагблад, вестник (Холандия)
AднИ АДН Испания, вестник (Испания)
AднК AднКронос ИГН, информационна агенция (Италия)
AмсЩадсблат Амстердамс Щатсблад, вестник (Холания) 
AН Антифашистки новини, списание (Германия)
AНА Анаркотико, мрежа за комуникация (Италия)
AП Асошейтед Прес Амстердам, медия (Холандия)
AТ Ейжън Тудей, вестник (Великобритания)
AФП Агенция Франс Прес, новинарска агенция (Холандия)
Aфрик Afrik-news.com, новинарски онлайн портал (Северна Африка)
AЦ Автономен център, НПО (Холандия)
Aш Aшурук, вестник (Тунис)
CMau Куриер Мейл, онлайн новини (Австралия)
di-ve di-ve.com, анализи (Малта)
EADT24 EADT24, Съффолк & Ессекс онлайн, онлайн новини (Великобритания)
EлК Ел Корео, онлайн новини (Испания)
gara.net ГАРА онлайн новини (Испания)
icB icBerkshire, медия (Великобритания)
icC icConventry, медия (Великобритания)
icliverpool icLiverpool, медия (Великобритания)
icS icScotland, медия (Великобритания)
Independent Индипендънт, вестник (Великобритания)
Irish Times Айриш Таймс, вестник (IRL) 
KайнМенш Никой не е незаконен, НПО (Германия)
MET Метро, вестник (Италия)
MM Малта Медия, медия (Малта)
MSN MSNBC.com, онлайн новини
MT Мароко Таймс, медия (Мароко)
MвМ Мигранти в морето, блог (САЩ)
MПЕ Мелтинг пот Еуропа, проект на радио Мелтинг Пот (Италия)
PaксК Пас Кристи Интернешънъл, Католическо движение за мир, международна НПО (Белгия)
PresseTv Пресе TV, онлайн новини (Иран)
quibla Quibla.net, новини онлайн (Франция)
slovensko.com Словенско, гид за Словакия (Словакия) 
SOS SOS Расизъм - Мадрид, НПО (Испания)
SOS-ЧП SOS Човешки права, НПО (Австрия)
Swiss.ch Суис инфо, онлайн новини (Швейцария)
Ta Нea Ta Нея Нюз, медия (Гърция)
TVXS TVXS, онлайн новини (Гърция)
Tаймс Таймс, вестник (Великобритания)
Tоп Нюз Топ Нюз, онлайн новини (Индия)
TС Тинк Спейн, вестник (Испания)
ААКУ Австрийска асоциация за координиране на убежищата, НПО (Австрия)
ААЧП Асоциация на Андалусия за човешките права, НПО (Испания)
Авенир Вер л‘Авенир, анализи (Белгия) 
АВУЙ AVUI, онлайн новини (Испания)
АГСВ Анти-расистка група за свободни води, НПО (Германия)
адн адн диарио, онлайн вестник (Испания)
Адриатико Куриер Адриатико, вестник (Италия)
адук Трув, вестник (Холандия)
АИ Амнести Интернешънъл. НПО
АИА Атинска информационна агенция (Гърция)
АиГ Амнести Интернешънъл Германия, НПО (Германия)
АИМ Алтернативна информационна мрежа, НПО (Швейцария)
АйлП Айлъндпакет, новини (САЩ)
АйндховенВ Вестник Айндховен (Холандия)
АКИН Актуел Информационен, списание (Австрия)
АКС Амстердамски комитет на солидарността / НПО (Холандия)
Акцион Цуфлухт Бюро за антирасистки инициативи / Акция Закрила НПО (Германия)
Алджазира Алджазира, медия (Арабия)
Алиснюз ALICE новини, медия (Италия)
АлМон Алжери-Монд, медия (Алжир)
Ананова Ананова, медия (Великобритания)
Анатолиън Ню Анатолиън, онлайн новини (Анатолия)
Ангола Прес Ангола Прес, Национална новинарска агенция (Ангола)
АНД Актуел Нахрихтен, медия (Германия)
АНИИ Италианска Национална Информационна Агенция (Италия)
АНП Асоциация Никога Повече, НПО (Полша)
Ансамед Ансамед, медия 
АОЛ Америка онлайн новини (САЩ)
АОО (Г) Асоциация „Отворете си очите“  НПО (Германия)
АОО (Ч) Асоциация „Отворете си очите“,  НПО (Чехия)
АПП Асоциация за правата на потребителите (Италия)
АрестБ Помощ за хора в ареста Бюрен, НПО (Германия) 
АРСИ доклад на Arci, седмично онлайн списание на Асоциация ARCI (Италия)
АСП Автономен синдикат на полицията, уебсайт на независим полицейски синдикат (Италия)
АФИТ Афари Италианиi, онлайн вестник (Италия)
Африка-Нюз African News, онлайн новини (Италия)
АфрК Африкън Куриер, списание (Африка)
АЧПДА Асоциация за човешки права и демокрация в Африка, НПО (Австрия)
БАЗ Базлер Цайтунг, вестник (Чехия)

БАИ Берлинска антирасистка инициатива (Германия)
БАИМ Берлинска анти-расистка информационна мрежа (Германия)
БаскиНов Баски новини и информационен канал, медия (Испания)
ББ Белфаст до Брюксел, блог (Великобритания)
ББС Британска съобщителна корпорация, медия (Великобритания)
БГНот Без Граници Нотингам (Великобритания)
БД Болница Дандеридс (Швеция)
БДсН Бюлетин на движението срещу нетолерантността, НПО (Испания)
БЕЛТ Белт Иберика, Компания за социална сигурност (Испания)  
БЕРЗ Берлинер Цайтунг, медия (Германия)
Берия Берия, вестник (Испания)
БКБ Британско консултво за бежанци, НПО (Великобритания)
Блади Блади, онлайн новини (Мароко)
Блиц Блиц, онлайн вестник (Италия)
БМиМ Социален ефект - Агенция Без Мляко и Мед, НПО (Австрия)
Бордерзеролист Бордерзеролист, културна асоциация (Италия)
БостънГ Бостън Глоуб, вестник  (САЩ)
БостънХ Бостън Хералд, вестник (САЩ)
БТ-печат Бундестага-печат, правителство (Германия)
Будапестсън Будапест сън, вестник (Унгария)
Бунднер Тагблати Бунднер Тагблати, вестник (Чехия)
БФРГВЦ Берлинска федерална работна група към Вселенската църква - НПО (Германия)
Ватан Ватан Газетесъ, вестник (Турция)
вбА Волфсбургер Алгемайне, вестник (Германия)
ВБт Вестфаленблат, вестник (Германия) 
Вга Какво става?, НПО (Германия) 
Велт Ди Велт Онлайн, вестник (Германия)
Вердад Ла Вердад, онлайн новини (Испания)
Вивре Да живеем заедно, НПО (Швейцария)
Вита Вита, списание (Италия)
Вифалт Вифалт Нюзлетър, списание (Австрия)
ВКИМБП Виенска конференция за интеграция, изграждане на мрежа и бюро в помощ на НПО
ВКООНБ Върховен комисариат на ООН за бежанците, правителствена организация
ВМГермания Вътрешно министерство на Германия (Германия)
ВнС Вестник на Севера, медия (Холандия) 
ВП Вселенско посолство, НПО (Белгия)
ВПГермания Външна политика на Германия, уебсайт (Германия)
ВХаарлем Вестник Хаарлем, вестник (Холандия) 
Газет Ъксбрдж Газет, вестник (Великобритания)
ГазетаС Газета дел Суд, вестник (Италия)
Газетино Ил Газетино, вестник (Италия)
ГАРА Глазгоуски алианс срещу расизма, агенция (Великобритания) 
Гати Фабрицио Гати, журналист (IT)
ГбГ Гласове без граници, международна кампания
ГГП Германска гранична полиция (Германия)
ГДПИ Група за дейности в подкрепа имигрантите, НПО (Кипър)
ГДЧП Генерална дирекция по човешки права, офис Съвет на Европа (Франция)
ГейГК Гей мъже Гран Канария, медия (Испания)
Гентенаар Де Гентенаар, вестник (Белгия)
Глоуб Дъ Глоуб енд Мейл, вестник (Канада)
ГМСКЧП Група на международно съдействие за културата на човешките права
ГнА Гласът на Америка, онлайн новини (САЩ)
ГнГ Гласът на Галиция, вестник (Испания)
ГНИА Главна немска информационна агенция (Германия) 
ГНН Германски национални новини, медия (Германия)
ГПайн Група Пайн, пътническа агенция (Argentina)
ГраничнаЛ-Европа Гранична Линия-Европа, НПО (Германия)
ГранПари Гран Пари, вестник (Франция)
ГРДЕП Група за размисли и действия за екологичната политика, НПО (Белгия)
ГрдЪн Обзървър Гардиън Ънлимитид, вестник (Великобритания)
ГуидаС Гуида Сицилиа, онлайн новини  (Италия)
ГХМ Гръцко-Хелзинкски Монитор / Група за правата на малцинствата, НПО (Гърция)
ДАЗ aaa, вестник (Швейцария)
ДБланк Ден Бланкен, фотожурналист (Холандия)
ДВаско Ел Диарио Васко, медия (Испания)
ДВеле Радио Дойче Веле, медия (Германия)
ДВк Де Волкскрант, вестник (Холандия)
ДВМ Да водим мир, НПО (Великобритания)
ДГС Държавна гранична служба
ДелТВ Изтрийте границата, глобална онлайн мрежа (САЩ)
демо Demo.e, блог (Холандия)
Демотих Демотикс, онлайн новини (GB/International)
ДерБунд Дер Бунд, вестник (Чехия)
ДерСтанд Дер Стандард, вестник  (Австрия)
Дея Дея, медия (Испания)
ДжВ Джиродивите, онлайн новини (Италия)
ДжСицилия Джорнале ди Сицилия, вестник (Италия)
ДжулиНК Джулиано Нюз Кроникъл (Италия)
ДжУърлд Джънгъл уърлд, вестник (Германия) 
Диагонал Диагонал Периодико (Испания)
ДиаДН Диарио де нотисиас Навара, медия (Испания)
ДиБунте Ди Бунтен Цайтунг, списание (Австрия)
ДИР ДИР-Бюро (Германия)  
ДМадрид Диарио Мадрид, медия (Испания)
ДМбе ДеМорген, вестник (Белгия)
ДНА Диарио де нотисиас де Алава, вестник (Испания)
ДНавара Диарио Навара, медия (Испания)
ДНГ Диарио де нотисиас де Гипу, вестник (Испания)
ДНихетер Дагенс Нихетер, вестник (Швеция)
ДНсащ Дейли Нюз, вестник (САЩ)
ДокАг Документационна страница Ageeb, уебсайт за смъртен случай
Доорбраак Доорбраак, онлайн новини (Холандия)
ДРАРИ Колектив DRARI, блог/адвокатски колектив (Алжир)
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Абревиатура / Източник Абревиатура / Източник
Дрохо Диарио рохо и негро, вестник на партията на синдикатите (Испания)
ДсДС Действия срещу депортирането Сюдбад, НПО (Германия)
ДсРАК Движение срещу расизма, антисемитизма и ксенофобията, НПО (Италия)
ДШ Дер Шпигел, вестник (Германия)
ДьованиЕ Джовани Емисионе / Въпроси на младежта, уебсайт на група (Италия)
Е1 Europe1, радио и онлайн новини (Франция)
ЕАЗПЧ Европейска асоциация за защита на правата на човека, НПО (Франция)
ЕБиз Европейски бизнес, медия
Евронюз Евронюз, новини (EС)
ЕГазет Ивнинг Газет, вестник (Великобритания)
Егин Eгин, Баска медия (Испания)
Еграма Eл телеграма де Мелиля, вестник (Испания)
ЕДЖВ Ефективни дейности за жилищни възможности, НПО (Великобритания)
Едорф Епендорфер, вестник (Германия)
ЕжнО Ежедневник на Оран, вестник (Алжир)
ЕИЦСР Европейски интернет център срещу расизма, медия (Холандия)
ЕКЗО Мрежа Екзодус , НПО (Швеция)
ЕКСПА Експатика, международна онлайн информационна услуга (Холандия)
ЕлДиа Ел Диа, вестник (Испания)
ЕЛМ Ел Мундо, вестник (Испания)
ЕМЕКА Емека е мъртва, уебсайт за смъртен случай
ЕМСР Европейска мрежа срещу расизма, НПО (Белгия)
Еннахар Еннахар онлайн, онлайн новини (Алжир)
ЕНТ Ди Ентъртейнър онлайн, медия (Испания)
ЕП Eл Паис, вестник (Испания)
ЕПД EПД, вестник (Германия)
Епрес Еуропапрес, новинарска агенция (Испания)
ЕРома E Полис Рома, вестник (Италия)
ЕРотерП Ротер Пресешпийгел (Австрия)
ЕСБИ Европейски съвет за бежанците и изганиците - Офис на ЕС, НПО (Белгия)
ЕСИТриест Евросредиземноморски институт в Триест, фондация (Италия)
ЕСобз ЕСнаблюдател, медия (международна)
есс Това е Ессекс,  вестник (Великобритания)
ЕУА Eл Уатан, вестник (Алжир)
ЕФЕ ЕФЕ, информационна агенция (Испания)
ЕЦМРК Европейски център за мониториране на расизма и ксенофобията, международна правителствена 

организация
ЕЦПР Европейски център за правата на ромите, международна НПО (Унгария)
ЕЦЧП Европейски център за човешки права, правителствена организация (Великобритания) 
ЗалцНах Залцбургер Нахрихтен, вестник (Австрия) 
ЗБЯ За бежанците, Yahoo група (Холандия)
ЗДФ Втора немска телевизия, медия (Германия)
ЗемВремена Земни времена, онлайн новини (САЩ)
Змлад Зелена младеж - Grön Ungdom, NGYO (Швеция)
ИВП Испански власти, правителство (Испания)
ИвТ Ивнинг Таймс, вестник (Великобритания)
ИКТ Италианска Конфедерация на Труда
ИКЧП Ислямска комисия за човешките права, НПО (Великобритания)
ИЛД Ил Домани, вестник (Италия)
илКландес Ил Кландестино, вестник (Италия)
ИЛМ Ил Манифесто, вестник (Италия)
ИЛМЕС Ил Месагеро, вестник (Италия)
ИЛН Ил Нуово, вестник (Италия)
ИЛП Ил Пиколо, вестник (Италия)
ИМ Ил Матино, вестник (Италия) 
ИМАГА ИталиМага, медия (Италия)
ИМК ИМК Информационни услуги за правата на човека, списание (Германия)
ИМПР Институт за медии и проектова работа , НПО (Германия) 
ИНДБЕ Независим медиен център - Белгия, международна инфо мрежа (Белгия)
ИНДВБ Независим медиен център - Великобритания, международна инфо мрежа (Великобритания)
ИНДГ Независим медиен център - Германия, международна инфо мрежа (Германия)
ИНДи Независим медиен център - Италия международна инфо мрежа (Италия)
индимедия Независим медиен център -  международна инфо мрежа
ИндИРЛ Индипендънт, вестник (Ирландия)
ИНДМ Независим медиен център - Марсилия, международна инфо мрежа (Франция)
ИНексайл Инексайл, списание на Британския съвет за бежанците (Великобритания)
инк7 Инкуайърър 7, медия  (САЩ)
ИНКУЕСТ ИНКУЕСТ - Обединени кампании за справедливост, НПО (Великобритания)
ИнМ Изследване на миграцията, НПО (Германия)
ИнНЕЗ Историята на незаконните, НПО (Холандия)
ИнстИНОК Институт „Невинни“  (Италия)
ИНФ Инфинито Едициони, онлайн новини
инфо Л‘инфо, онлайн новини (Франция)
инфомоб Инфомобил - информация относно и за бежанци, уебсайт (Гърция) 
ИПМЧП Инициатива против милитаризацията на човешките права, НПО (Германия)
ИпресС Интер прес сървис, новинарска агенция
ИРАН Алианс на бежанците от Иран, НПО (САЩ)
ИРВ Институт за расови взаимоотношения, НПО (Великобритания)
ИСЕ Информационна система Еберсвалдер (Германия)
Истнд Ивнинг Стандард, вестник (Великобритания)
ИталВласти Италиански власти, правителство
ИФГПЧ Интернет федерация на групите за правата на човека, международно НПО (Белгия)
ИФЕИ Италианска федерация на емиграцията и имиграцията, обединение (Италия)
ИХТ Интернешънъл Хералд Трибюн, вестник (Франция)
ИЧХ Инициатива „Черни хора в Германия“, НПО (Германия)
Йелпке PDS - член на Европейския парламент, член на Бундестага (Германия)
ЙТ Йоркшър Тудей (Великобритания)
Кавказиън Кавказиън нот, онлайн новини (Русия) 
КадСер КаденаSER, медия (Испания) 
Калийдж Калийдж Таймс онлайн, вестник (Обединени арабски емирства)
Кан7 Канариас7, вестник (Испания)
КаосРЕД Каос ен ла ред, медия/алтернативна информация (Испания)
Каритас Каритас Интърнешънъл,  НПО

Катимер Катимерини - гръцки международен вестник на английски език  (Гърция)
КДС Кориере дела Сера, вестник (Италия)
КЕ Крепостта Европа, НПО (Италия)
КзО Комитет за обжалвания, НПО (Холандия)
Киниси Киниси, НПО (Гърция) 
КИСА КИСА, НПО (Кипър)
Кландестина Кландестина нюз, Група на емигранти и бежанци (Гърция)
КландестинЕ Кландестине, мрежа и блог (Гърция)
Кларофикс Кларофикс, месечно списание в Лайпциг (Германия), преустановено
КМ Кърдиш Мидиа, медия (Кюрдистан)
Книга:НевидимитенаКолда „Невидимите на Колда“, Хосе Наранхо, (Издателство Peninsula, 2009) (Испания)
КнРед Контраинформасион ен Ред, Нюз Онлайн
КО Кърдиш Обзървър, вестник (Кюрдистан)
Конгоo Конгоo, вестник (САЩ)
КонектА КонектАфрика, онлайн новини
Конкрет Конкрет, списание (Германия)
КП Копенхаген Пост, медия (Дания)
КП Кантонполицай, Цюрих, полицейски власти (Швейцария)
Крвн Каравана, НПО (Германия)
КсБЦ Колектив срещу бежанските центрове, НПО (Белгия)
КСЕ Колектив срещу екстрадирането - Лиеж, НПО (Белгия)
КСПУЧ Комисия за спешна помощ и убежище на чужденци, преследвани по политически причини, НПО (Австрия)
КСРФ Кампания срещу Расизма и Фашизма, НПО (Великобритания)
Куотидиано Куотидиано, онлайн новини (Италия)
Куриер Куриер, медия (Австрия)
КФ Каза фрий, вестник (Мароко)
Кънейдиън Канейдиън Прес, вестник (Калифорния)
КъС Куи Норд Ест, онлайн новини (Италия)
Л.Б.о Либро Бианко, одит на центровете за задържане на бежанци (Италия)
ЛаДемо Ла Демокрация
ЛаНВенеция Ла Нуова Венеция е Местре, вестник (Италия)
ЛаНС Ла Нуова Сардиня, вестник (Италия)
ЛАРБ Ла Република Бари, вестник (Италия)
ЛаС Лейдисилвия, медия (Италия)
ЛАТ Лос Анджелис Таймс
ЛатинАХТрибюн Латин Америкън Херълд Трибюн, онлайн новини (Великобритания)
ЛаузицерР Лаузицер Рундшау, вестник (Германия)
ЛВ Ла Вангардия, вестник (Испания)
ЛЕСП Л‘еспресо, списание (Италия)
ЛеТомА Льо Том д‘Алжери, вестник (Алжир)
Либерасион Либерасион, медия (Франция)
Либерационе Либерационе, списание (Италия)
Либеро Либеро Нюз, онлайн новини (Италя)
ЛибертадД Либертад Дигитал, медия (Испания)
ЛигаЧП Лига за човешки права, НПО (Германия)
Лийдс Лийдс Тудей, вестник (Великобритания)
ЛЛБ Ла Либре Белжик, вестник (Белгия)
ЛОП Ла Опинион Коруна, вестник (Испания) 
ЛПК Ла Прес Канадиен, вестник (Канада)
ЛРаз Ла Расон, вестник (Испания)
ЛРб Ла Република, вестник (Италия)
ЛРМ Ла Република Метрополи, вестник (Италия)
ЛРХА Лигали - равенство за хората от Африка, НПО (Великобритания)
ЛСИ Ла Сицилиа, вестник (Италия)
ЛСР Люксембург срещу расизма, НПО (Люксембург)
ЛСУ ЛаСицилиаУеб, онлайн новини (Италия)
ЛЧИ Линк за черна информация, национална организация (Великобритания)
Льо Куриер Льо Куриер, вестник (Швейцария)
Льо Матан Льо Матан, вестник (Мароко)
Льо МатанDZ Льо Матан Алжир, вестник (Алжир)
Льо Монд Льо Монд, вестник (Франция)
Льо Нуво Куотидиен Льо Нуво Куотидиен, вестник (Франция)
Льо Соар Льо Соар, издание за анализи (Белгия)
Льо Солей Льо Солей, вестник (Сенегал)
Льо Том Льо Том, вестник (Швейцария)
МАГ Магента, НПО (Холандия)
МадД Мадрид Дигитал, онлайн новини (Испания)
МайДжой Май Джой Онлайн, медия (Гана)
МайнП Майн-Пост, вестник (Германия)
Малм Малмьо, НПО (Австрия)
МАМ Международен алианс на мигрантите, НПО (Хонг Конг)
МанчИв Манчестър Ивнинг Нюз (Великобритания)
Мареег Мареег, новинарски блог (Сомалия)
МБм MoroccoBoard.com, онлайн новини (Мароко)
МБН Международни бежански новини, Международно обединение на бежанците от Иран, международна НПО 

(Холандия)
МвИстафорд Мрежата в Истафорд, блог 
МГанди Организация за човешки права Махатма Ганди, НПО (Унгария)
Мгард Мидълтън Гардиън, вестник (Великобритания)
МД Мароко днес, вестник (Мароко)
МДР Мителдойчер рундфунк, медия (Германия)
МЕГ Мароканска eмигрантска група (Мароко)
Медиапарт Медиапарт, онлайн вестник (Франция)
МейлОН Дейли Мейл Онлайн, вестник (Великобритания)
МЕК Монстърс енд Критикс, онлайн новини (САЩ)
МЕТРОФ Метро (Франция)
МЗИ Мрежа на защитниците на имиграцията, НПО
МигрЕ Мигревроп, НПО (Франция)
Минд Малта Индипендънт, вестник (Малта)
МИРит Мир Италия - Телематика за мира, асоциация (Италия)
МИЧП Мрежа за информация за човешките права, НПО (Великобритания)
МЛК Организация Мартин Лутър Кинг, НПО (Унгария)
ММИА Международна младежка информационна агенция  (Дания)
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Абревиатура / Източник Абревиатура / Източник
МнП Министерство на правосъдието, Саксония (Германия)
МНШ Майгрейшън Нюз Шийт, списание (Великобритания)
Мнюз Онлайн мрежа 18 Декември / Права на работниците-мигранти, НПО (Белгия)
МО Мееркише Одерцайтунг, вестник (Германия)
МОБИ Международно обединение на бежанците от Иран, международна НПО (Холандия)
Монитор Монитор, онлайн новини, медия (Холандия)
МоргенГрау Моргенграуен - Антирасистише Цайтунг, списание (Германия)
МорнСтар Морнинг Стар - вестникr (Великобритания)
Мпол Градска полиция, онлайн услуги (Великобритания)
Мрр Мирър, вестник (Великобритания)
МСвят Млад свят, медия (Германия)
МСи Марина Сивил, асоциация (Испания)
МТр Москоу Таймс, вестник (Русия)
Мумбай Мумбай Сентръл, медия (Индия)
МУМф МигрантУтреМер, медия (Франция)
МХералд Маями Херълд, вестник (САЩ)
МХФЧП Международна хелзинкска федерация за човешки права, международна НПО (ФИН)
НАЗМХ Национална асоциация на загрижените млади хора / Младежки парламент (Великобритания)
НАК Новинарска агенция Канарите (Испания)
НАК Новинарска агенция Кувейт, информационна агенция (Кувейт)
НАН Национална агенция за новини, италианска новинарска агенция (Италия)
НАН Новинарска агенция Нигерия, информационна агенция (Нигерия)
НАС Новинарска агенция Сенегал
НБК Недерландс Бекент Клер, НПО (Холандия)
НБФ Найджириън Бест Форум, блог (Нигерия)
НВЦ Нойе Вестфалише Цайтунг, вестник (Германия) 
НД Нойес Дойчланд, вестник (Германия)
НДГС Национално движение за граждански свободи, НПО (Великобритания)
НедерДаг Недерландс Дагблад, вестник (Холандия)
Нерджа Нерджа Нюз, онлайн новини (Испания)
НетР Мрежа срещу расизма, НПО (Швеция)
НИ Найджириа Индипендънт, онлайн новини (Нигерия) 
НИА Немска информационна агенция, медия, (Германия)
НЙБ Ню Йорк Боут Шоу, онлайн новини (САЩ)
НЙТ Ню Йорк Таймс, вестник (САЩ)
НККсД Национална коалиция за кампании срещу депортацията (Великобритания)
НКО Наблюдателен комитет Обервилие (Франция)
НойеФорари Нойе Форарибергер Тагесцайт, медия (Австрия)
НоПасаран Но Пасаран / Рефлексес, антифашистко списание, НПО (Франция)
НоуХюмън Никое човешко същество не е незаконно, блог (Иран)
НРА Не на расизма, медия/НПО (Австрия)
НРС НРС-некст, медия (Холандия)
НТ Найджириън Трибюн, вестник (Нигерия)
НУ Nu.nl, онлайн вестник (Холандия) 
НувелОбс Нувел Обзерватьор, медия (Франция)
НХА Новини Хесен A, онлайн новини (Германия)
НЦА Новини Централна Азия, информационна агенция (Туркменистан)
НЦЦ Нойе Цюрихер Цайтунг, вестник (Швейцария)
Нюз24 Нюз24, медия (Южна Африка)
НюзАуст Новини от Австралия, медия (Австралия)
НюзД НюзДеск, онлайн новини (Швеция)
НюзПак Международни новини, медия (Пакистан)
ОАЕ ОАЕ Дайджест, онлайн новини (Обединени арабски емирства)
ОГБ Отворени граници, НПО (Белгия)
ОГрасизъм Отвъд граници - анти-расистко списание (Германия)
Одили Odili.net, медия (Nigeria)
Одисей Одисей - Научна мрежа за законови изследвания и имиграционни убежища, НПО (Белгия)
ОдП Обсерваторио де Пренса, вестник (Испания)
олАфрика allAfrica глобална медия, основател (САЩ)
Олуест Африка Ол уест Африка, новини (Африка)
ОнГранада Онлайн новини Гранада (Испания)
ОРФ Йостерайхишер Рундфунк, списание (Австрия)
ОСБИ Обединен съвет за благоденствието на имигрантите
ОснаЦ Оснабрюкер Цайтунг, вестник (Германия) 
ОЧГ Операция “Черен гласоподавател”, НПО (Великобритания)
ПАЖОЛ Пажол, НПО (Франция)  
ПАНОР Панорама, списание (Италия)
Пароол Хет Пароол, вестник (Холандия)
патрасТ Патрас Таймс, вестник (Гърция)
ПБранд Правителство Бранденбург (Германия)
ПГрафика Ла Пренса Графика, онлайн новини (Ел Салвадор)
ПерКат Периодико Каталуня, вестник (Испания)
Пиаца Пиаца Люксембург, новинарска агенция (L) 
Питър2дей Питърбороутудей, вестник (Великобритания)
ПКСМ Португалска католическа служба за миграцията, НПО (Португалия)
ПлИ Планет Интернет, медия (Холандия)
ПМСМД Платформа за международно сътрудничество за мигрантите без документи, международно НПО (Белгия)
Погледи Погледи, медия (Сърбия)
ПолБерн Полицията на Берн, уебсайт (Швейцария)
ПОРТС Портсмут Тудей, вестник (Великобритания)
ПравГермания Правителство на Германия, (Германия)
Правда Правда, вестник (Русия)
Пренсалибре Пренса Либре, онлайн новини (Гватемала)
ПресеА Ди Пресе, вестник (Австрия)
ПресеРасис Пресшпигел Расисмус, вестник (Швейцария) 
ПРо Призън Рейдио, НПО (САЩ)
Про Асай Pro Asyl - Национална помощ за бежанци, НПО (Германия)
Провнц Лас Провинсиас, вестник (Испания)
ПРОр ПРО радио (Италия) 
Прототема Прототема, онлайн новини (Гърция)
ПРр Пийс рипортър, онлайн списание на Амнести интернешънъл и мисионерската новинарска агенция (Италия)
ПСД Протестантско студентско движение (Германия)
ПСЖТИ Приятелски семейства на жертвите на тайната имиграция, НПО (Мароко)

Публико Публико, вестник (Испания)
ПУБп Публико, вестник (Португалия)
Пуебло Ел Пуебло де Сеута, вестник (Испания)
РАВДМ Републикански алианс за въвеждане на демокрация в Мавритания (Мароко)
Радио Байерн 5 Байеришер Рундфунк, медия (Германия)
РАИ РАИ, италианска национална обществена излъчвателна служба, медия (Италия)
РАЙ Рай Джорнале Радио, радио станция (Италия)
Райнпфалц Райнпфалц, вестник (Германия) 
Раунд Раунд Таун новини, онлайн испански новини (Великобритания)
РепР Рипъблик Рипорт Ню Йорк, онлайн новини (САЩ)
РЕС Радио Един Свят - Мултикултурна радио услуга, медия (Ирландия)
РеСпонс РеСпонс Евенментен Монитор, нюзлетър (Холандия)
Ризо Ризоспастис, вестник (Гърция)
РИС Ристрети, документационен център Centre (Италия)
РО Рома Уан, вестник (Италия)
РОбГ Ресо Образование без граници, НПО (Франция)
Роза Антифа Роза Антифа Виена, НПО (Австрия)
Рой Новинарска агенция Ройтерс, медия (Холандия)
Романди Романди Нюз, онлайн новинарска агенция (Франция)
РомЕВ Ром e. В., НПО (Германия)
Ромнюз Ромниз Съсаяти, онлайн мрежа (Германия)
РочдейлО Рочдейл Обзървър, вестник (Великобритания)
Рпб Рес Публика, вестник (Германия)
РФ Радио Франция, радио (Франция)
Рю89 Рю89, онлайн новини (Франция)
САГблн Списание на антрасистките групи - Антирасистка инициатива Берлин (Германия) 
СайпМ Сайпръс Мейл, вестник (Кипър)
Салам Асоциация Салам
Самора Самора, списание (Норвегия)
Сарда Л’Унионе Сарда, вестник (Италия)
САЩТудей USA Тудей, вестник (САЩ)
СБГ Солидарност без граници (Франция)
Сверигес Сверигес Радио (Швеция)
СДакика Сон Дакика, онлайн новини (Турция)
СДГБ Свенска Дагбладет, вестник (Швеция)
СДиректа Сетманари Директа, вестник (Испания)
СДума Свободна дума, медия (Германия) 
СДЦ Сюд-дойче цайтунг, вестник (Германия)
Сенеуеб Сенеуеб Нюз, онлайн новини (Сенегал)
Сервир Сервир, списание (Италия)
СИм Сосиедад испависта, медия (Испания) 
Скай Скай, вестник (Гърция)
СКОТ Скотлънд Тудей (Великобритания)
СМ Скотсмън, вестник (Великобритания)
СмартГ Смарт групс, служба за групова комуникация, разтурена
СМм СъндейМейл, медия (Великобритания) 
СНН Кабелна новинарска мрежа, медия (САЩ)
СНН(Ит) Кабелна новинарска мрежа-Италия, медия
СоарИнфо Соар инфо, онлайн новини (Кот д’Ивоар)
Солидер Солидер, медия (Белгия) 
СОсИ Световна отганизация срещу изтезанието, световна коалиция от НПО, международна НПО (Швейцария)
Спарта Спартасист Лийг, САЩ
СПвЗХ Светове проект върху задържането на хора, изследване (Чехия)
Спиц Спиц, вестник (Холандия)
СПм Световен проект, медия (Италия)
СПН Стига полицейски набези, НПО (Холандия)
СПреса Свободна преса, медия (Германия)
ССИД Социално синдикално интернационалистическо действие, онлайн новини (Испания)
ССУ Световен социалистически уебсайт, интернет център на 4-ти световен международен комитет 
СТАМПА Ла Стампа, вестник (Италия)
СТАНД Стандард, вестник (Великобритания)
Стар Дъ Стар, вестник (ЮАР)
СтГТ Ст. Галер Тагблат, вестник  (Швейцария)
Стооп Крис де Стооп, журналист (Холандия)
Стретам Стретам Гардиън, вестник (Великобритания)
СтрийтД Стрийт джърнълист, онлайн новини (Иран)
СТРИТ Страниери ин Италия, списание (Италия) 
СтУ Стейтуоч, международен онлайн портал
Стъф Стъф вестник (Нова Зеландия)
СУ Соушълист уъркър, вестник (Великобритания)
СудК Суд Куотидиен, онлайн новини (Сенегал)
СунаТ Сунатаймс, онлайн новини (Сомалия)
СУР Диарио Сур, медия (Испания)
СурИсто Сурова история, медия (САЩ)
СЦ Сюд Цайтунг, вестник (Германия)
Сърчлайт Сърчлайт - Фонд за образование/издателска къща, списание (Великобритания)
ТагесШ Дер Тагесшпигел, вестник  (Германия)
таз Ди Тагесцайтунг, вестник (Германия)
ТаймсМ Таймс ъв Малта, вестник (Mалта)
Тампере Неттайм - Тампере Дайджест, международен мейлинг лист
ТаунК Дъ Таун-Крайър, вестник (Великобритания)
Тгком Тгком, мултимедия (Италия)
тдн Търкиш Дейли Нюз, вестник (Турция)
ТелеГ Телеграф вестник (Великобритания)
Телеграаф Де Телеграаф, вестник (Холандия)
Темпо Ил темпо, онлайн News (Италия)
ТеНот Това е Нотингам (Великобритания)
Терра Тера, вестник (Испания) 
ТЗЧ Това значи че, блог (Франция)
ТИнд Ди Индипендънт, вестник (Великобритания) 
ТИП Тяло, Идентичност, Пространство - НПО (Великобритания)
ТиролерТ Тиролер Тагесцайтунг, вестник (Австрия)
Тискали Тискали Нотицие, (Италия)
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Абревиатура / Източник Абревиатура / Източник
ТиСп Типикли Спениш, онлайн новини (Испания)
ТК Тракинеа, вестник (Гърция)
ТЛ Терелибере, медия (Италия) 
ТНЕ Дъ Нордърн Еко (Обединено кралство)
Тнс ТелеНотисиес, медия (Испания)
ТодЗам Тудей’с Заман, вестник (Турция)
ТП Търкиш Прес, медия (Турция)
ТрЖенев Трибюн де Женев, вестник (Швейцария)
Трибуна Нуева Трибуна, онлайн новини (Испания)
ТрФф Фолксфройнд, вестник (Германия)
ТСоар Тунис Соар, онлайн новини (Тунис)
Туее Туее Вандааг, Опинионпанел, телевизионна програма (Холандия)
ТУийк Търкиш Уийкли, вестник (Турция)
ТФЧП Турска фондация за човешки права, НПО (Турция)
ТЦ Тагесанцайгер, вестник (Швейцария)
УБМЕ Участващи бежанци в мултикултурна Европа, НПО (Холандия)
УИК Интернет енциклопедия
УКр Укермарк Куриер, вестник (Германия)
Умано Периодизмо Умано, онлайн новини (Испания)
Универсо Ел Универсо, вестник (Испания)
Унита Унита, вестник (Италия)
УНМИК UNMIK Подразделение за обществена информация, онлайн новини (XZ)
УПП Ъпмана, анти-расистко списание онлайн
УХК Унгарски хелзинкски комитет, НПО (Унгария)
Ф24 Франс 24 интернешънъл нюз, онлайн новини
ФАЙ Фай Нотиция, онлайн новини 
Фалтер Фалтер, седмично списание, Виена (Австрия)
Фаро Ел Фаро, онлайн новини (Испания)
Фарр Таен съвет на бежанците и търсещите убежище, НПО (Швеция)
ФББ Фламандски бежанци, НПО (Белгия)
ФглБ Форум Гласът на бежанците / Форум Африка, НПО  (Германия)
Фигаро Льо Фигаро, вестник (Франция)
ФМ Фанатичен Монитор, бюлетин (САЩ)
ФМЛН Fmlnminnesota, блог (САЩ)
Фокус Фокус, списание (Холандия)
ФокусН Фокус, информационна агенция (BG)
ФОРБ Форбс, списание (САЩ)
ФПГ Федерално правителство онлайн (Германия)
ФРАС Френска работническа асоциация на североафриканците, НПО (Франция)
ФР-Б Бежанец Байерн - Съвет за бежанците, НПО (Германия)
ФР-ББ Бежанец Бранденбург - Съвет за бежанците, НПО (Германия)
ФР-ББР Бежанец Берлин - Съвет за бежанците, НПО (Германия)

ФРг Франкфуртер Рундшау, вестник (Германия)
ФР-Н Бежанец Нийдерзаксен,  Съвет за бежанците, НПО (Германия) 
ФР-НВ Бежанец Нордхейн Вестфален, Съвет за бежанците, НПО (Германия) 
ФРО Радио ФРО, 105,0 MHZ, Линц  (Австрия)
Фронтекс Frontexplode, блог и кампания (Гърция)
ФР-Т Бежанец Тюринген, Съвет за бежанците, НПО (Германия) 
ФР-Х Бежанец Хамбург - Съвет за бежанците, НПО (Германия)
ФТЕГ Федерация на тунизийците за единно гражданство. НПО (Франция)
Хааба Хааба, онлайн новини (Африка)
ХАбенд Хамбургер Абендблат, вестник (Германия) 
ХаберТ Хабер Турк, онлайн новини (Турция)
Хаос Различността е хаос, блог (САЩ)
ХДЕ Хъдърсфийлд дейли екзаминър, ежедневник
Хералд Дъ Хералд, вестник (Великобритания)
ХесенР онлайн радио Хесен, онлайн новини (Германия)
Хиергбл Хиергеблийбен, онлайн база данни (Германия)
ХНА Хактивист новинарска агенция, онлайн новини (Франция)
ХРС Хюмън райтс сървър (Германия)
ХРУ Хюмън Райтс Уоч, НПО (международна)
ХТ Хималая Таймс, вестник (Непал)
ХФРИ Холандска фондация за разпространение на информация (Холандия) 
ХъффП Дъ Хъфингтън Поуст (Великобритания)
Хюрриет Хюрриет, ежедневник (Турция)
ЦБГ Център Без Граници - международна мрежа
ЦИДЕ Център за изследване и документиране на емиграцията (Италия)
ЦИДРК Център за изучаване и документация на расизма и ксенофобията, архив (Испания)
ЦИИДА Център за изследвания и информация за демокрацията и автономността, архив (Франция)
Чабака Чабака, мрежа на НПО-та/блог (Мароко)
ШБ Швейцарски бежанец, НПО (Швейцария) 
ШийлдсГ Шийлдс Газет, вестник (Великобритания)
Шинхуа Шинхуа информационна агенция (Китай)
ШМИ Шест милиарда истории, вестник (Aвстралия)
Щерн Щерн, списание (Германия) 
Ю4ИБ Юнайтед 4 Иран - Байерн, НПО (Германия)
Я Баста! Асоциация Я Баста!, НПО (Италия)
Я.И Yahoo Италия, новини (Италия)
Я.Н Yahoo Нюз, медия (САЩ)
ЯБИ Ябилади, медия (Мароко)
Явно Явно, медия (HR)
Яло Инициатива Ури Яло, блог (Германия)
ЯхтУърлд Света на яхтите и гребането, списание Magazine (Великобритания)


