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FRA-rapport over het omgaan met een noodsituatie voor
fundamentele rechten – de situatie van personen die illegaal de
Griekse landgrens oversteken

Wenen, 8 maart 2011
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten publiceert vandaag een rapport
over de grondrechtensituatie van personen die op illegale wijze over land Griekenland
binnenkomen vanuit Turkije. Het rapport is gebaseerd op veldonderzoek in de regio
Evros in januari 2011.
“Aan de EU-landbuitengrens tussen Griekenland en Turkije heerst een noodsituatie wat
grondrechten betreft. Mensen worden er in onmenselijke omstandigheden
vastgehouden, onder hen ook zwangere vrouwen en gezinnen met kleine kinderen,”
aldus Morten Kjaerum, directeur van het FRA.
De toestand in het detentiecentrum in Soufli dient als voorbeeld: op 29 januari 2011, de
dag waarop het FRA het centrum bezocht, werden er 144 personen vastgehouden in
een vertrek van ongeveer 110 m2. Er is geen verwarming en slechts één toilet en één
douche zonder warm water voor alle gedetineerden – bij buitentemperaturen rond het
vriespunt. Het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen van de Raad van
Europa beveelt 4 m² ruimte per persoon aan in opvangcentra. De Griekse overheid heeft
echter geen noodmaatregelen getroffen om de toestand in de detentiecentra in Evros te
verbeteren, ondanks de beschikbaarheid van financiële middelen van de EU.
In het FRA-rapport komen een aantal factoren naar voren die tot de huidige crisis
bijdragen, zoals bijvoorbeeld het feit dat iedereen, ook kinderen en zelfs baby’s,
automatisch wordt vastgehouden. De enige uitzondering geldt voor personen die
dringend in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.
De plaatselijke coördinatie in de regio Evros is een groot probleem. De
verantwoordelijkheid voor het migratiebeheer is verdeeld over vier verschillende
ministeries, en het is niet duidelijk hoe de verantwoordelijkheden op lokaal niveau zijn
toegewezen.
Een voor de hand liggende manier om de dringendste problemen aan te pakken, is op
lokaal operationeel niveau veel sterkere coördinatiemechanismen te ontwikkelen. In
andere EU-lidstaten bleek dat zeer efficiënt te werken.

Gegevens en informatie voor dit rapport werden rechtstreeks door FRA-personeel
verzameld via vraaggesprekken met betrokkenen, waaronder mensen die vastgehouden
werden en alle relevante overheden, en via directe observatie van de omstandigheden
aan de grens en in detentiecentra. Er werden ook secondaire gegevens gebruikt. De
Griekse regering heeft het FRA onbeperkt toegang gegeven tot alle detentieinrichtingen. Voor het veldonderzoek heeft Frontex belangrijke ondersteuning verleend.
Sinds 2010 vindt 90 % van de illegale grensoverschrijdingen die aan de land- en
zeebuitengrenzen van de EU worden waargenomen via Griekenland plaats. Op
sommige dagen staken tot wel 350 personen de grens in Evros over. De meesten van
hen (44 %) komen uit Afghanistan. In 2010 kwamen 45 mensen om het leven terwijl ze
de grens in de regio Evros probeerden over te steken (zie www.frontex.europa.eu).
Het FRA-rapport is beschikbaar op http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greekborder-situation-report2011_EN.pdf
Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het voorlichtingsteam van
het FRA.
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