Tisková zpráva agentury FRA

Zpráva agentury FRA „Řešení naléhavé situace v oblasti základních
práv – situace osob, které překračují pozemní hranici Řecka
nezákonným způsobem“
Ve Vídni dne 8. března 2011
Agentura Evropské unie pro základní práva dnes zveřejňuje zprávu týkající se
základních práv osob, které nezákonným způsobem vstupují na území Řecka přes jeho
pozemní hranici s Tureckem. Tato zpráva vychází z terénního výzkumu v oblasti Evros,
který proběhl v lednu 2011.
„Situace na vnější pozemní hranici Evropské unie mezi Řeckem a Tureckem je
z pohledu základních práv kritická. Lidé, včetně těhotných žen a rodin s malými dětmi,
jsou drženi v nelidských podmínkách“, uvedl ředitel agentury FRA Morten Kjaerum.
Jako příklad je možné uvést situaci v zařízení pro zajištění cizinců ve městě Soufli: v den
návštěvy agentury FRA, dne 29. ledna 2011, bylo v jedné místnosti o ploše přibližně
110 m2 drženo 144 osob. Tyto prostory nejsou vybaveny topením a pro všechny
zajištěné osoby je k dispozici pouze jedna toaleta a jedna sprcha se studenou vodou,
přičemž vnější teploty se pohybovaly kolem 0 °C. (Evropský výbor Rady Evropy pro
zabránění mučení doporučuje ve společně obývaných prostorách na jednu zajišťovanou
osobu plochu 4 m2. Řecké orgány však nepřijaly žádná nouzová opatření s cílem řešit
uvedené podmínky v zařízeních pro zajištění cizinců v oblasti Evros, a to i navzdory
dostupnosti prostředků EU.
Zpráva agentury FRA uvádí několik faktorů, které přispívají k současné krizi – například
každá osoba (s výjimkou osob, které je nutné okamžitě hospitalizovat) je zajištěna
automaticky, a to včetně dětí a kojenců.
Hlavním problémem v oblasti Evros je koordinace reakce na místní úrovni. Odpovědnost
za řízení migrace je rozdělená mezi čtyři různá ministerstva, přičemž její rozdělení na
místní úrovni je nejasné.
Jedním ze zřejmých řešení okamžitých potřeb je rozvoj mnohem silnějších mechanismů
koordinace na místní operativní úrovni – tento přístup se již osvědčil v jiných členských
státech EU.
Údaje a informace pro tuto zprávu získali přímo zaměstnanci agentury FRA
prostřednictvím rozhovorů s hlavními účastníky, včetně zajišťovaných osob, ale i
příslušných veřejných orgánů, a prostřednictvím přímého pozorování podmínek na

hranici a v zařízeních pro zajištění cizinců a na základě sekundárních údajů. Řecká
vláda poskytla agentuře FRA neomezený přístup do všech zařízení pro zajištění cizinců.
Provedení toho terénního výzkumu významně usnadnila agentura Frontex.
Od roku 2010 jsou řecké pozemní a námořní hranice, které tvoří vnější hranice EU,
místem, kde dochází k 90 % všech zajištění osob, které nezákonným způsobem
překročily veškeré pozemní a námořní hranice Evropské unie. Východní hranici v oblasti
Evros překročilo denně až 350 osob. Nejvíce (44 %) jich pocházelo z Afghánistánu.
V roce 2010 přišlo při pokusu o překročení hranice v oblasti Evros o život 45 osob (viz
www.frontex.europa.eu).
Zprávu agentury FRA naleznete na adrese
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf
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