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FRA ziņojums “Risinot pamattiesību ārkārtas problēmu –
Grieķijas valsts robežu nepareizi šķērsojošu cilvēku situācija”
Vīne, 2011. gada 8. marts
Šodien Pamattiesību aģentūra publicē ziņojumu par pamattiesību situāciju tām
personām, kuras ierodas Grieķijā, nelikumīgi šķērsojot robežu ar Turciju. Šā ziņojuma
pamatā ir lauka pētījums, kas Evros administratīvajā apgabalā tika veikts 2011. gada
janvārī.
“Situācija uz ES ārējās robežas starp Grieķiju un Turciju rada pamattiesību ārkārtas
problēmu. Cilvēki, tai skaitā grūtnieces un ģimenes ar maziem bērniem, tiek turētas
necilvēcīgos apstākļos”, komentē FRA direktors Morten Kjaerum kungs.
Par piemēru var ņemt situāciju Soufli aizturēšanas centrā: 2011. gada 29. janvārī FRA
vizītes dienā 144 personas tika turētas vienā telpā, kuras platība bija aptuveni 110 m2.
Tajā nebija apkures, un visiem aizturētajiem bija pieejama tikai viena tualete un viena
auksta duša, – āra temperatūrai esot ap nulle grādiem. (Eiropas Padomes Eiropas
Komiteja spīdzināšanas novēršanai (CPT)) iesaka, ka telpās, kur uzturas vairāki cilvēki ir
vajadzīga 4m² platība uz vienu aizturēto personu.) Tomēr par spīti ES fondu pieejamībai
Grieķijas atbildīgās iestādes nav īstenojušas nekādus ārkārtas pasākumus, lai uzlabotu
apstākļus Evros aizturēšanas centros.
FRA ziņojumā minēti vairāki faktori, kas ir par iemeslu pašreizējam problēmas
saasinājumam; tas, piemēram, ir fakts, ka ikviens – izņemot personas, kurām
nepieciešama steidzama stacionārā aprūpe – automātiski tiek aizturēts, tai skaitā bērni
un pat zīdaiņi.
Galvenā problēma ir vietējās rīcības koordinācija Evros apgabalā. Migrācijas pārvaldība
ir četru dažādu ministriju pārziņā, un atbildība vietējā līmenī ir neskaidra.
Viens pašsaprotams risinājums, pievēršoties steidzamiem jautājumiem, ir stingrāku
koordinācijas mehānismu izstrāde vietējā darbības līmenī, kuru efektivitāte ir pierādīta
citās ES dalībvalstīs.
Datus un informāciju šim ziņojumam vāca FRA darbinieki, tieši intervējot galvenās
iesaistītās personas, tai skaitā aizturētos cilvēkus un attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu
darbiniekus, kā arī uz vietas novērojot apstākļus uz robežas un aizturēšanas centros,
iekļaujot ziņojumā arī sekundārus datus. Grieķijas valdība nodrošināja FRA pārstāvjiem

brīvu pieeju visām aizturēšanas telpām. Frontex sniedza svarīgu palīdzību, atvieglojot
lauka pētniecības darbu.
Kopš 2010. gada uz Grieķijas ārējās ES sauszemes un jūras robežas reģistrēti 90% no
visiem ES ārējās sauszemes un jūras robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumiem. Ik
dienu Evros austrumu robežu šķērso līdz pat 350 cilvēku. Lielākā daļa (44 %) ierodas no
Afganistānas. 2010. gadā, cenšoties šķērsot robežu Evros apgabalā, 45 cilvēki zaudēja
dzīvību (skatiet www.frontex.europa.eu).
FRA ziņojums pieejams http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-bordersituation-report2011_EN.pdf
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