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Raport FRA „Soluţionarea unei urgenţe privind drepturile
fundamentale –
Situaţia persoanelor care traversează în mod neregulamentar
frontiera terestră cu Grecia”
Viena, 8 martie 2011
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale publică astăzi un raport referitor la situaţia privind
drepturile fundamentale ale persoanelor care pătrund în mod neregulamentar în Grecia
traversând frontiera terestră a acesteia cu Turcia. Prezentul raport se bazează pe studii
pe teren realizate în ianuarie 2011 în regiunea Evros.
„Situaţia de la frontiera terestră externă a UE dintre Grecia şi Turcia constituie o urgenţă
privind drepturile fundamentale. Oamenii, printre care se numără femei însărcinate şi
familii cu copii mici, sunt deţinuţi în condiţii inumane”, a declarat directorul FRA, Morten
Kjaerum.
Un exemplu îl constituie situaţia din centrul de detenţie Soufli: la 29 ianuarie 2011, data
vizitei FRA, 144 de persoane erau deţinute într-o cameră cu suprafaţa de aproximativ
110m2. Nu există încălzire, există o singură toaletă şi un singur duş cu apă rece pentru
toate persoanele deținute – în exterior înregistrându-se temperaturi de aproximativ zero
grade. (Comitetul European pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei recomandă
un spaţiu de 4m² de persoană deţinută în camerele cu mai mulţi deţinuţi.) Cu toate
acestea, autorităţile elene nu au adoptat măsuri de urgenţă pentru a ameliora condiţiile
din centrele de detenţie din Evros – în pofida existenţei fondurilor europene în acest
scop.
Raportul FRA identifică o serie de factori care contribuie la criza actuală, de exemplu că
toate persoanele – cu excepţia celor care necesită spitalizare urgentă – sunt deţinute
automat, inclusiv copii şi chiar sugari.
Coordonarea reacţiei la nivel local în regiunea Evros reprezintă o problemă esenţială.
Responsabilităţile pentru gestionarea migraţiei sunt împărţite între patru ministere, iar
repartizarea responsabilităţilor la nivel local este neclară.
O soluţie evidentă în abordarea nevoilor imediate este elaborarea unor mecanisme mai
puternice de coordonare la nivel operaţional local, care s-au dovedit a funcţiona eficient
în alte state membre ale UE.

Datele şi informaţiile pentru elaborarea acestui raport au fost colectate direct de
personalul FRA prin interviuri cu persoane de importanţă majoră, inclusiv persoane
aflate în detenţie, precum şi cu toate autorităţile publice relevante şi prin observarea
directă a condiţiilor frontaliere şi din interiorul centrelor de detenţie, precum şi prin date
secundare. Guvernul elen a furnizat reprezentanţilor FRA acces nerestricţionat la toate
centrele de detenţie. Frontex a furnizat asistenţă utilă în facilitarea studiilor pe teren.
Din anul 2010, frontierele externe, terestre şi maritime ale Greciei reprezintă 90% din
toate depistările de treceri neregulamentare ale frontierei la toate frontierele externe,
terestre şi maritime ale UE. Traversările zilnice la frontiera estică în Evros au atins
niveluri maxime de până la 350 de persoane. Grupul cel mai numeros (44%) provine din
Afganistan. În 2010, 45 de persoane şi-au pierdut viaţa încercând să treacă graniţa în
regiunea Evros (a se vedea www.frontex.europa.eu).
Raportul FRA este disponibil pe http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greekborder-situation-report2011_EN.pdf
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