Tlačová správa agentúry FRA

Správa agentúry FRA „Riešenie naliehavej situácie v oblasti
základných práv –
situácia osôb ilegálne prekračujúcich pozemnú hranicu Grécka“
Vo Viedni 8. marca 2011
Agentúra pre základné práva dnes uverejnila správu týkajúcu sa základných práv osôb,
ktoré ilegálne vstupujú na územie Grécka cez jeho pozemnú hranicu s Tureckom. Táto
správa sa opiera o terénny výskum v regióne Evros, ktorý sa uskutočnil v januári 2011.
Riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum uviedol, že „situácia na vonkajšej pozemnej
hranici EÚ medzi Gréckom a Tureckom je z hľadiska základných práv kritická. Ľudia
vrátane tehotných žien a rodín s malými deťmi sú držaní v neľudských podmienkach.“
Ako príklad môžno uviesť situáciu v detenčnom stredisku v meste Soufli: v čase
návštevy agentúry FRA, ktorá sa uskutočnila 29. januára 2011, bolo v jednej miestnosti
s rozlohou približne 110 m2 držaných 144 osôb. Priestory neboli vybavené kúrením a pre
všetky zadržané osoby bol k dispozícii len jeden záchod a jedna studená sprcha, pričom
vonkajšie teploty sa pohybovali na úrovni 0 ºC. Výbor Rady Európy na zabránenie
mučeniu (CPT) odporúča 4 m2 plochy na jednu zadržanú osobu v spoločných celách.
Grécke orgány však neprijali žiadne núdzové opatrenia s cieľom riešiť uvedené
podmienky v detenčných strediskách v regióne Evros, a to aj napriek dostupnosti
finančných prostriedkov EÚ.
V správe agentúry FRA sa uvádza niekoľko faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku
súčasnej krízy. Napríklad, každý, okrem osôb, ktoré si vyžadujú okamžitú hospitalizáciu,
je automaticky zadržaný, dokonca aj deti a batoľatá.
Hlavným problémom v regióne Evros je koordinácia riešenia na miestnej úrovni. Za
riadenie migrácie zodpovedajú štyri rôzne ministerstvá, pričom rozdelenie povinností na
miestnej úrovni je nejasné.
Jedným zo zrejmých riešení okamžitých potrieb je rozvoj oveľa silnejších mechanizmov
koordinácie na miestnej operatívnej úrovni. Tento prístup sa už osvedčil v iných
členských štátoch EÚ.
Údaje a informácie pre túto správu zhromažďovali priamo zamestnanci agentúry FRA
prostredníctvom rozhovorov s hlavnými aktérmi vrátane zadržaných osôb, ako aj
všetkých príslušných verejných orgánov, a na základe priameho pozorovania podmienok
na hranici a v detenčných strediskách, ako aj na základe druhotných údajov. Grécka

vláda poskytla agentúre FRA neobmedzený prístup do všetkých detenčných zariadení.
Agentúra Frontex významne uľahčila realizáciu terénneho výskumu.
Od roku 2010 sú grécke pozemné a námorné hranice miestom, na ktorom dochádza
k 90 % všetkých zadržaní ilegálnych imigrantov v rámci všetkých vonkajších pozemných
a námorných hraníc EÚ. Každodenne prekročilo východnú hranicu v regióne Evros až
350 osôb. Najväčšia skupina (44 %) pochádza z Afganistanu. Pri pokuse o prekročenie
hranice v regióne Evros prišlo v roku 2010 o život 45 osôb (pozri stránku
www.frontex.europa.eu).
Správa agentúry FRA sa nachádza na
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf
V prípade ďalších otázok sa obráťte na členov tímu agentúry FRA pre komunikáciu
s médiami:
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