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Az FRA „Egy alapjogokat érintő vészhelyzet kezelése –
A Görögország területére érkező illegális határátlépők helyzete”című
jelentése
Bécs, 2011. március 8.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége a mai napon jelentést ad ki a Görögország
területére a görög-török határon keresztül illegálisan belépő személyek alapjogi
helyzetéről. A jelentés az Evros régióban 2011 januárjában végzett terepkutatáson
alapul.
„Az Európai Unió görög-török külső, szárazföldi határán kialakult helyzet alapjogi
vészhelyzetnek minősül. Ezeket az embereket, köztük várandós asszonyokat és
kisgyermekes családokat embertelen körülmények között tartják,” mondta Morten
Kjaerum, az FRA igazgatója.
A Soufli-ban működő befogadó központban például 2011. január 29-én, az FRA
látogatásának napján 144 személyt tartottak egy, körülbelül 110m2 alapterületű
szobában. Miközben a külső hőmérséklet nulla fok körül mozgott, a fűtetlen szobában a
fogvatartottaknak egy mellékhelységen és egy hideg vizes zuhanyzón kellett osztozniuk.
(Az Európa Tanács kínzás megelőzésével foglalkozó bizottsága (CPT) többszemélyes
elhelyezés esetében fogvatartottanként 4m² területet javasol.) A görög hatóságok
semmiféle vészintézkedést nem tesznek az evros-i befogadó központokra jellemző
körülmények kezelésére, annak ellenére, hogy uniós támogatás is rendelkezésükre áll.
Az FRA jelentése a jelenlegi válsághelyzethez vezető számos tényezőt azonosít, köztük
azt a tényt is, hogy a sürgős kórházi ellátást igénylőkön kívül mindenkit automatikusan
őrizetbe vesznek, ideértve a gyermekeket és a csecsemőket is.
A helyzet helyi kezelésének koordinációja az Evros régióban súlyos problémát jelent. A
migrációkezeléssel kapcsolatos feladatok négy különböző minisztérium hatáskörébe
tartoznak, a helyi szintű feladatmegosztás pedig átláthatatlan.
Az azonnali szükségletek megválaszolásának egyik nyilvánvaló módja helyi szinten a
koordinációs mechanizmusok megerősítése, ami más uniós tagállamokban is hatásos
megoldásnak bizonyult.
A jelentésben szereplő adatokat és információkat az FRA munkatársai gyűjtötték össze
a legfontosabb szereplőkkel, a fogvatartottakkal és az illetékes hatóságok képviselőivel
készített interjúk, valamint a határ és a befogadó központok helyzetének közvetlen

megfigyelése segítségével, illetve másodlagos adatok felhasználásával. A görög
kormány az összes befogadó létesítménybe korlátlan belépési jogot biztosított az FRA
számára. A Frontex nagymértékben megkönnyítette a terepkutatás elvégzését.
2010 óta az EU görögországi külső, szárazföldi és vízi határszakaszán fogták el az EU
valamennyi külső, szárazföldi és vízi határa mentén illegálisan átlépők 90%-át. A keleti
határszakaszon, Evros-ban a naponta átlépők száma eléri a 350 főt. A legtöbb
határátlépő (44%) Afganisztánból érkezik. 2010-ben az Evros régióban 45 ember
vesztette életét határátkelés során (lásd www.frontex.europa.eu).
Az FRA jelentése a következő címen található:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf

További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az FRA médiacsapatával
E-mail: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 158 030 642

