Прессъобщение от FRA

Доклад на FRA „Справяне с критична за основните
права ситуация – положението на лицата, преминаващи
гръцката сухоземна граница по неправомерен начин“
Виена, 8 март 2011 г.
Днес Агенцията за основните права публикува доклад за състоянието на
основните права на лица, влизащи неправомерно в Гърция през сухоземната й
граница с Турция. Докладът се основава на теренно проучване в района на Еврос
през януари 2011 г.
„Ситуацията по външните сухоземни граници на ЕС между Гърция и Турция е
критична по отношение на основните права. Хора, включително бременни жени
и семейства с малки деца, са задържани в условия които са нечовешки,“
коментира директорът на FRA Morten Kjaerum.
Ситуацията в центъра за задържане в Суфли може да бъде дадена за пример: на
29 януари 2011 г., в деня на посещението на FRA, 144 души са държани в една
стая от около 110m2. Няма отопление, а помещението разполага само с една
тоалетна и душ с топла вода за всички задържани – при външна температура от
около нула градуса. Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията
(КПИ) към Съвета на Европа препоръчва 4m² пространство на задържан в
помещение, в което са настанени множество лица. Въпреки това гръцките власти
не са въвели каквито и да било извънредни мерки за подобряване на условията в
центровете за задържане в Еврос – въпреки наличието на средства от ЕС.
В доклада на FRA са отбелязани няколко фактора, които пораждат настоящата
критична ситуация, например обстоятелството, че всички лица – с изключение на
тези, които се нуждаят от спешно хоспитализиране – са автоматично задържани,
включително деца и дори бебета.
Координирането на реакцията на местно равнище в района на Еврос е основен
проблем. Отговорността за управлението на имиграцията е разделена между
четири различни министерства, а разпределянето на задълженията на местно
равнище е неясно.
Един очевиден начин за справяне с непосредствените потребности е
разработването на много по-силни механизми за координация на местно
оперативно равнище. Този метод е доказал своята ефективност в други държавичленки на ЕС.

Данните и информацията за този доклад са събрани пряко от служители на FRA
чрез интервюта с ключови фигури, включително задържани лица и всички
съответни публични органи, както и чрез пряко наблюдение на условията на
границата и в центровете за задържане; вторични данни допълват теренното
проучване. Гръцкото правителство предостави безпрепятствен достъп на FRA до
всички структури за задържане. Европейската агенция за управление на
оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на
Европейския съюз (Frontex) предостави значителна подкрепа за улесняване на
теренното проучване.
От 2010 г. по гръцките външни сухоземни и морски граници на ЕС се реализират
90% от разкриванията на неправомерно пресичане на границите по цялата
външна, сухоземна и морска, граница на ЕС. Ежедневното преминаване на
източната граница при Еврос достига върхови граници от до 350 човека. Найголямата група (44%) идва от Афганистан. През 2010 г. 45 души са загинали при
опит да пресекат границата в района на Еврос (вж. www.frontex.europa.eu).
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