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Aihe: VP/HR - suunnitelmat muuttoliikettä koskevan yhteistyön tekemisestä Libyan kanssa 

YK:n Libyan-tukioperaation (UNSMIL) ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR)1 13. 
joulukuuta 2016 julkaistun raportin mukaan Libyan oikeusjärjestelmän romahdus on johtanut yleiseen 
sekasortoon, jossa aseistautuneet ryhmät, rikollisjoukkiot, salakuljettajat ja jopa virkamiehet käyttävät 
täysin lainvastaisia keinoja muuttoliikevirtojen ja turvapaikanhakijoiden ohjaamiseksi maan läpi. 
Maahantulijoita pidetään mielivaltaisesti säilöönottokeskuksissa, jotka ovat suurimmaksi osaksi 
laitonta maahanmuuttoa torjuvan ministeriön alaisuudessa ja joissa pidätetyt ovat ministeriön 
vartijoiden kidutuksen ja muun huonon kohtelun kohteena. Säilöönottokeskusten olosuhteet ovat 
halventavat ja epäinhimilliset: maahantulijoihin on kohdistettu laittomia vangitsemisia, kidutusta, 
surmaamisia, seksuaalista hyväksikäyttöä ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. UNSMILin saamien 
luotettavien tietojen mukaan eräät valtiollisten toimielinten edustajat ja paikallishallinnon virkamiehet 
ovat osallistuneet ihmiskauppaan sekä pakolaisten hyväksikäyttöön ja väkivaltaan heitä kohtaan.  

Kun edellä kerrotut tiedot ja YK:n näkemys Libyan turvattomuudesta otetaan huomioon, millaiset ehdot 
komissiolla on yhteistyölle Libyan kanssa? 

Voiko etsintä- ja pelastustoimien ulkoistaminen tarkoittaa käytännössä pakolaisten palauttamista? 

Millä kestävillä perusteilla on mahdollista pitää asianmukaisena yhteistyötä tämän kolmannen maan 
kanssa, vaikka siellä ei ole vakaata valtiollista rakennetta eikä se ole edes allekirjoittanut Geneven 
pakolaissopimusta? 

                                                      
1  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf 


