Sporočilo za javnost Agencije za temeljne pravice

Poročilo Agencije za temeljne pravice z naslovom “Obravnavanje
nujnih primerov na področju varovanja temeljnih pravic –
Položaj oseb, ki nezakonito prečkajo grško kopensko mejo”
Dunaj, 8. marca 2011
Agencija za temeljne pravice (FRA) je danes objavila poročilo o razmerah na področju
temeljnih pravic oseb, ki nezakonito vstopijo v Grčijo prek njene kopenske meje s
Turčijo. Poročilo temelji na terenskih raziskavah, ki so na območju Evros potekale
januarja 2011.
“Razmere na zunanji kopenski meji Evropske unije med Grčijo in Turčijo so primer, kjer
je treba nujno zavarovati temeljne pravice. Ljudje, vključno z nosečnicami in družinami z
majhnimi otroci, so zaprti v nečloveških razmerah,” je povedal Morten Kjaerum, direktor
agencije FRA.
Primer tovrstnih razmer je priporni center v mestu Soufli: 29. januarja 2011, na dan
obiska predstavnikov agencije FRA, je bilo v prostoru velikosti približno 110m2 priprtih
144 oseb. Prostor ni bil ogrevan, priporniki pa so imeli na razpolago samo eno stranišče
in eno prho z mrzlo vodo, pri čemer je bila zunanja temperatura okoli 0°C (Evropski
odbor za preprečevanje mučenja (European Committee for the Prevention of Torture,
CPT), ki deluje v okviru Sveta Evrope, priporoča, da ima v prostorih, v katerih je
nameščenih več pripornikov, vsak pripornik na voljo 4 m² prostora). Čeprav imajo grški
organi na voljo evropska sredstva, v pripornih centrih na območju Evros niso izvedli
nobenih nujnih ukrepov za izboljšanje obstoječih razmer.
V poročilu agencije FRA so navedeni tudi številni drugi dejavniki, ki prispevajo k
trenutnemu kriznemu stanju, npr. oblasti samodejno priprejo vse osebe, vključno z otroci
in celo dojenčki – izjema so le osebe, ki potrebujejo nujno bolnišnično oskrbo.
Ključni problem na območju Evros je usklajevanje lokalnega odziva. Odgovornost za
obravnavanje vprašanj v zvezi z migracijo si delijo štiri različna ministrstva, porazdelitev
odgovornosti na lokalni ravni pa ni povsem jasna.
Bistveno izboljšanje pri reševanju najbolj perečih vprašanj se lahko doseže z
vzpostavitvijo boljših usklajevalnih mehanizmov na lokalni operativni ravni, kar se je že
izkazalo kot učinkovita rešitev v drugih državah članicah EU.
Informacije za to poročilo je zbralo osebje agencije FRA neposredno na terenu prek
razgovorov s ključnimi akterji, vključno s priprtimi osebami in predstavniki zadevnih

javnih organov, ter z neposrednim opazovanjem razmer na meji in v pripornih centrih,
uporabljeni pa so bili tudi sekundarni podatki. Grška vlada je agenciji FRA omogočila
neoviran dostop do vseh prostorov pripornih centrov. Pomemben prispevek je dala tudi
agencija Frontex, ki je zagotovila podporo pri terenskih raziskavah.
Po letu 2010 je na zunanji kopenski in pomorski meji EU v Grčiji prišlo do 90 % vseh
nezakonitih prestopov meje vzdolž celotne zunanje kopenske in pomorske meje
Evropske unije. Najvišje število prestopov meje na dan, ki so ga zabeležili na vzhodni
meji na območju Evros, znaša tudi do 350 oseb. Največjo skupino nezakonitih
prestopnikov predstavljajo prebivalci Afganistana (44 %). V letu 2010 je 45 oseb izgubilo
življenje pri poskusu prestopa meje na območju Evros (gl. www.frontex.europa.eu).
Poročilo agencije FRA je na voljo na naslednji povezavi:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf
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