FRA pranešimas spaudai

Europos pagrindinių teisių agentūros ataskaita „Veiksmai dėl
kritiškos padėties pagrindinių teisių srityje.
Neteisėtai Graikijos sausumos sieną mėginančių pereiti žmonių
padėtis“
Viena, 2011 m. kovo 8 d.
Šiandien Europos Pagrindinių teisių agentūra skelbia ataskaitą apie neteisėtai į Graikiją
per sausumos sieną su Turkija mėginančių patekti žmonių pagrindinių teisių būklę. Šioje
ataskaitoje remiamasi Evro regione 2011 m. sausio mėn. atlikto tyrimo duomenimis.
„Pagrindinių teisių padėtis prie ES išorės sausumos sienos tarp Graikijos ir Turkijos yra
kritiška. Žmonės, įskaitant nėščiąsias ir šeimas su mažais vaikais, laikomi
nežmoniškomis sąlygomis“, – mano FRA direktorius Morten‘as Kjaerum‘as.
Sąlygos Suflio sulaikymo centre gerai atspindi esamą padėtį. Agentūros atstovų vizito
dieną, 2011 m. sausio 29 d., viename maždaug 110 m2 kambaryje buvo laikomi 144
žmonės. Patalpos nešildomos, visi sulaikytieji naudojasi vienu tualetu ir vienu dušu su
šaltu vandeniu, kai temperatūra lauke svyruoja apie nulį. (Europos Tarybos Europos
komitetas prieš kankinimą rekomenduoja patalpoje, kurioje apgyvendinama daug
žmonių, vienam sulaikytajam skirti bent 4 kvadratinius metrus erdvės.) Tačiau Graikijos
valdžia nesiėmė jokių skubių priemonių, kad pagerintų sąlygas Evro sulaikymo
centruose, nors ES tam ir skyrė lėšų.
Agentūros ataskaitoje nurodyti įvairūs veiksniai, kurie turi įtakos esamai krizinei padėčiai,
pavyzdžiui, kad automatiškai sulaikomi visi – išskyrus asmenis, kuriems reikalingas
skubus gydymas ligoninėje, – ir vaikai, ir net kūdikiai.
Daugiausia problemų kelia vietos institucijų veiksmų koordinavimas Evro regione. Už
migracijos valdymą atsakingos keturios skirtingos ministerijos, tačiau atsakomybės
pasidalijimas vietos lygmeniu yra neaiškus.
Geriausias būdas patenkinti būtiniausias reikmes – vietos operatyviniu lygmeniu sukurti
stipresnius koordinavimo mechanizmus, kurie veiksmingai veikia kitose ES valstybėse
narėse.
Agentūros darbuotojai šios ataskaitos duomenis ir informaciją surinko patys
bendraudami su svarbiausiais atstovais, tarp jų – sulaikytaisiais ir visų atsakingų
valdžios institucijų atstovais, taip pat tiesiogiai stebėdami sąlygas pasienyje ir sulaikymo
centruose, ir remdamiesi antrinių šaltinių duomenimis. Graikijos valdžios atstovai leido

agentūros darbuotojams netrukdomiems patekti į visas sulaikymo įstaigas. Frontex labai
pagelbėjo padėdama atlikti tyrimus vietoje.
Nuo 2010 m. 90 proc. visų į Europos Sąjungą per ES išorės sausumos ir jūros sienas
nelegaliai bandžiusių patekti asmenų sulaikyta prie ES išorės sausumos ir jūros sienų su
Graikija. Evro regiono rytiniame pasienyje sieną pereiti kasdien mėgina iki 350 žmonių.
Daugiausia jų (44 proc.) – afganistaniečiai. 2010 m. mėgindami pereiti sieną Evro
regione žuvo 45 žmonės (žr. www.frontex.europa.eu)
Agentūros ataskaita pateikiama http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greekborder-situation-report2011_EN.pdf
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