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FRA-rapport om den akuta situationen gällande de grundläggande
rättigheterna för
personer som olovligen tar sig över landgränsen in i Grekland
Wien den 8 mars 2011
Idag publicerar EU:s byrå för grundläggande rättigheter en rapport om situationen
gällande de grundläggande rättigheterna för personer som olovligen tar sig in i Grekland
via landgränsen från Turkiet. Rapporten bygger på fältstudier i Evros-regionen i januari
2011.
”Situationen vid EU:s yttre landgräns mellan Grekland och Turkiet är akut med tanke på
de grundläggande rättigheterna. Människor, däribland gravida och småbarnsfamiljer,
hålls i förvar under omänskliga förhållanden”, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum.
Situationen vid förvarsenheten i Soufli kan tas som exempel: Den 29 januari 2011,
dagen för FRA:s besök, hölls 144 personer i förvar i ett rum som var omkring
110 kvadratmeter stort. Rummet saknade uppvärmning, det fanns bara en toalett och en
kallvattendusch för samtliga personer, och utomhustemperaturen låg på noll-strecket.
(Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) rekommenderar att varje person som
hålls i förvar ska ha en yta på fyra kvadratmeter i ett boende som delas av flera
personer.) Ändå har de grekiska myndigheterna inte vidtagit några nödåtgärder för att
komma till rätta med förhållandena i förvarsenheterna i Evros – trots att EU-medel finns.
FRA-rapporten visar på en rad faktorer som bidrar till den nuvarande krissituationen.
Med undantag av personer som behöver omedelbar sjukhusvård sätts till exempel alla
flyktingar automatiskt i förvar, inklusive barn och till och med spädbarn.
Samordningen av de lokala åtgärderna i Evros-regionen är ett huvudproblem. Ansvaret
för migrationshanteringen delas mellan fyra olika ministerier och ansvarsfördelningen på
lokal nivå är otydlig.
Ett säkert sätt att komma till rätta med den akuta situationen är att skapa mycket
starkare samordningsmekanismer på lokal, operativ nivå. Detta har visat sig vara
effektivt i andra EU-medlemsstater.
Uppgifterna och informationen till rapporten samlades in direkt av personalen vid FRA
genom intervjuer med nyckelpersoner, bland annat med personer i förvar och vid

berörda offentliga myndigheter, samt genom direkta iakttagelser av förhållandena vid
gränsen och inne på förvarsenheterna och av sekundärdata. Grekiska regeringen gav
FRA fri tillgång till samtliga inrättningar där personer hålls i förvar. Frontex bidrog stort
genom att se till att fältstudierna kunde genomföras.
Sedan 2010 görs 90 procent av alla upptäckter av otillåtna gränspasseringar längs EU:s
yttre land- och sjögränser vid Greklands yttre land- och sjögränser. Antalet personer
som varje dag olovligen passerar den östra gränsen vid Evros har ibland varit så högt
som 350. Den största flyktinggruppen (44 procent) är från Afghanistan. År 2010 miste
45 människor livet när de försökte ta sig över gränsen till Evros-regionen (se
www.frontex.europa.eu).
FRA-rapporten finns på http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Greek-bordersituation-report2011_EN.pdf
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