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landgrænsen til Grækenland”
Wien, den 8. marts 2011
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder offentliggør i dag en rapport om
menneskerettighedssituationen for de personer, som uden de nødvendige
rejsedokumenter krydser landegrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Rapporten er
baseret på feltundersøgelser i Evros-regionen i januar 2011.
”Situationen ved EU’s ydre landgrænse mellem Grækenland og Tyrkiet skaber en akut
menneskerettighedskrise. De tilbageholdte, herunder gravide kvinder og familier med
små børn, opholder sig under forhold, der er umenneskelige”, sagde FRA’s direktør,
Morten Kjærum.
Situationen i tilbageholdelsescentret i Soufli kan nævnes som eksempel: Den 29. januar
2011, hvor FRA aflagde besøg, var 144 personer frihedsberøvede i et lokale på cirka
110 m2. Der var ingen opvarmning og kun ét toilet og en kold bruser til brug for alle de
tilbageholdte, mens temperaturen udenfor lå på omkring nul grader (Europarådets
Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) anbefaler 4 m2 pr. person i lokaler
med mange frihedsberøvede). De græske myndigheder har imidlertid ikke truffet
kriseforanstaltninger til at afhjælpe situationen i tilbageholdelsescentret i Evros, selv om
der var EU-midler til rådighed hertil.
I FRA's rapport identificeres en række faktorer, som har bidraget til den nuværende
nødsituation, f.eks. at alle – undtagen personer, som kræver omgående
hospitalsindlæggelse – automatisk frihedsberøves, herunder også børn og endda
spædbørn.
Koordineringen af de lokale tiltag i Evros-regionen er et kerneproblem, da ansvaret for
håndteringen af migrationsstrømme er fordelt på fire forskellige ministerier og
ansvarsfordelingen på lokalt plan er uklar.
En oplagt måde at afhjælpe nødsituationen på ville være at udvikle meget stærkere
koordineringsmekanismer for indsatsen på lokalt plan. Dette har vist sig effektivt i andre
EU-medlemsstater.
Oplysningerne i denne rapport er indsamlet direkte af FRA’s eksperter ved hjælp af
interviews med nøgleaktører, herunder tilbageholdte personer og alle relevante
offentlige myndigheder, og ved hjælp af egne iagttagelser af forholdende ved grænsen
og i tilbageholdelsescentrene, og slutteligt sekundære data. De græske myndigheder

gav FRA ubegrænset adgang til samtlige tilbageholdelsesfaciliteter. Frontex ydede stor
bistand med at få undersøgelsen gennemført.
Siden 2010 tegner de græske ydre land- og søgrænser sig for 90 % af al indrejse af
personer uden nødvendig indrejsetilladelse ved EU’s ydre land- og søgrænser. Antallet
af indrejsende ved den østlige grænse i Evros nåede til tider op på 350 personer om
dagen. Den største gruppe (44 %) kommer fra Afghanistan. I 2010 mistede 45 personer
livet under deres forsøg på at krydse grænsen i Evros-regionen (se
www.frontex.europa.eu).
FRA-rapporten findes på http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-bordersituation-report2011_EN.pdf
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