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1. Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη

Μια αντιπροσωπεία οκτώ βουλευτών του ΕΚ (βλέπε συνημμένο κατάλογο) μετέβη σε δύο 
από τις Καναρίους Νήσους, την Τενερίφη και τη Φουερτεβεντούρα της Ισπανίας, από τις 7 
έως τις 10 Ιουνίου 2006, όπου συναντήθηκαν με τέσσερις ισπανούς βουλευτές του ΕΚ οι 
οποίοι βρίσκονταν ήδη εκεί (βλέπε τον ίδιο κατάλογο).
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών, η επί τόπου διαπίστωση της 
κατάστασης σχετικά με την υποδοχή αιτούντων άσυλο και μεταναστών στις νήσους και των 
συνθηκών στα κέντρα, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και η συνομιλία με κυβερνητικές αρχές.
Η επίσκεψη στις Καναρίους Νήσους διαδέχτηκε παρόμοια ταξίδια στη Λαμπεντούσα, τη 
Θέουτα, τη Μελίγια, το Παρίσι και τη Μάλτα και πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο για τις Καναρίους Νήσους, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών που 
προέρχονται από τις αφρικανικές ακτές.

Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη, στις 13 Ιουνίου, η πρώτη αντιπρόεδρος της ισπανικής 
κυβέρνησης, κα. Maria Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA, ήλθε στο Στρασβούργο για να 
συναντηθεί με την Επιτροπή LIBE και να συζητήσει τη συνέχεια της αποστολής της
Επιτροπής LIBE στις Καναρίους Νήσους.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας επικεντρώθηκε σε 3 διαφορετικά κέντρα, δύο στην Τενερίφη 
(το κέντρο «Acuartelamiento de las Raíces» στη La Laguna – κοντά στο αεροδρόμιο Los 
Rodeos – και το κέντρο «Hoya Fría») και ένα στη Φουερτεβεντούρα (το κέντρο «Matorral»
Carretera General del Sur – πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης της Valenzuela).

Επιπλέον, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της κυβέρνησης των Καναρίων, κ. 
Adan MARTIN MENIS, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Τενερίφης, κ. Jose SEGURA 
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CLAVELL, καθώς και με αρκετούς αξιωματούχους/τοπικές αρχές από την Τενερίφη και τη 
Φουερτεβεντούρα.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με σειρά εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων:
• Ερυθρός Σταυρός
• CEAR (ισπανική επιτροπή αρωγής των προσφύγων)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo (Γιατροί του Κόσμου)
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Κίνημα για την ειρήνη, τον 

αφοπλισμό και την ελευθερία).

Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε επίσης το επιχειρησιακό στρατηγείο του SIVE (Σύστημα 
πληροφοριών και εξωτερικής παρακολούθησης) στη Φουερτεβεντούρα και έλαβε μέρος σε 
μια εξομοίωση διάσωσης μεταναστών, η οποία διεξήχθη από τον Ερυθρό Σταυρό.

Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε δύο συνεντεύξεις Τύπου. Η επίσκεψη έλαβε μεγάλη 
κάλυψη από τον Τύπο, με άρθρα στην πρώτη σελίδα διαφόρων εφημερίδων των Καναρίων 
Νήσων.

2. Συνάντηση με τις ισπανικές αρχές

Η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Μαδρίτης στην 
Τενερίφη, κ. José SEGURA CLAVELL.
Ο κ. SEGURA εξήγησε ότι συνήθως άτομα φεύγουν από τη Σενεγάλη, περίπου 830 
χιλιόμετρα μακριά από τις Καναρίους Νήσους. Οι ισπανικές αρχές έχουν την ευθύνη να 
παρακολουθούν ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας από τις Καναρίους 
Νήσους έως τις αφρικανικές ακτές. Από το 1996, καράβια έφευγαν από τη Σενεγάλη, το 
Μαρόκο και τη Μαυριτανία για τη Φουερτεβεντούρα. Τώρα, κατόπιν συντονισμένης δράσης 
για τον περιορισμό των αναχωρήσεων από το Μαρόκο, τα καράβια έρχονται κυρίως από τη 
Σενεγάλη, και επομένως, ο τελικός προορισμός συνήθως είναι η Τενερίφη και όχι η 
Φουερτεβεντούρα.
Στη Φουερτεβεντούρα, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον πρόεδρο της κυβέρνησης των 
Καναρίων Νήσων, κ. Adán MARTIN MENIS και τον πρόεδρο της κυβέρνησης της νήσου 
Φουερτεβεντούρα, κ. Mario CABRERA GONZALEZ. Ο κ. Cabrera δήλωσε ότι τα τελευταία 
12 χρόνια, πάνω από 35 000 μετανάστες έχουν διέλθει μέσω της Φουερτεβεντούρα. Τα 
βασικά ζητήματα συζήτησης ήταν η κατάσταση των ανηλίκων, οι οποίοι υπόκεινται στην 
αρμοδιότητα της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων. Από το 2000, οι μετανάστες έρχονται 
και με παιδιά. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, το πρόβλημα των ανηλίκων αποτελεί 
ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να αναζητηθεί μια ευρύτερη λύση.

Ο κ. MARTIN τόνισε τη σημασία της από κοινού ανάπτυξης και συνόψισε τα διάφορα έργα 
συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων: παραπάνω 
από 60 έργα με το Μαρόκο, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακρωτήριο, αξίας 
άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ.



PV\623483EL.doc 3/14 PE 376.380v02-00

EL

Ο κ. MARTIN ανέφερε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη 
εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες»1, τονίζοντας τη σημασία του 
σχεδίου δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση, το οποίο επί του παρόντος έχει πολύ 
περιορισμένο προϋπολογισμό (περίπου 6-8 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια). Επίσης, 
επέστησε την προσοχή στην επικείμενη συνάντηση στο Ραμπάτ στις 10-11 Ιουλίου και το 
Φόρουμ του ΟΗΕ για τη μετανάστευση που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2006.

Ο κ. MARTIN εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να έλθει στο Κοινοβούλιο για μια κοινή 
συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

3. Συνάντηση με τις ΜΚΟ

Η πλειονότητα των ΜΚΟ που ήταν παρούσες κατήγγειλαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 
κατά την είσοδό τους στα κέντρα. Δεν διαθέτουν όλες οι ΜΚΟ πρόσβαση στα κέντρα· οι 
προϋποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση διαφέρουν από κέντρο σε κέντρο και δεν είναι 
ξεκάθαρα δικαιολογημένες (παραδείγματος χάρη, η CEAR μπορεί να εισέλθει στα κέντρα 
στην Gran Canaria, μόνο αυτήν την εβδομάδα στη Φουερτεβεντούρα και καθόλου στην 
Τενερίφη, ακόμα και αν λάβει την έγκριση της ισπανικής κυβέρνησης.
Ο εκπρόσωπος των Γιατρών του Κόσμου της Ισπανίας κατήγγειλε το γεγονός ότι οι 
μετανάστες που είναι σοβαρά άρρωστοι απλώς απελευθερώνονται και οι Γιατροί του Κόσμου 
είναι η μόνη οργάνωση που επιτρέπεται να τους βοηθήσει. Οι αρχές μάς είχαν αναφέρει ότι οι 
σοβαρά άρρωστοι μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ανέφερε επίσης ότι δεν ζητήθηκε η 
επίσημη συγκατάθεση των μεταναστών για την λήψη δειγμάτων αίματος.
Ορισμένες άλλες ΜΚΟ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη εξειδικευμένων 
δικηγόρων στον τομέα του ασύλου.
Ο Ερυθρός Σταυρός επιτελεί σημαντικό έργο, παρέχοντας βοήθεια για τις αρχικές 
δραστηριότητες διάσωσης και το αρχικό στάδιο υποδοχής. Διαθέτει κάποιο αμειβόμενο 
προσωπικό και ορισμένους εθελοντές, αλλά η προσέλκυσή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

4. Επίσκεψη στα διοικητικά κέντρα 

Η κράτηση ενός ατόμου σε ένα κέντρο αποφασίζεται από έναν ανακριτή, κατόπιν αιτήσεως 
της κυβερνητικής αρχής, εντός 72 ωρών. Η παραμονή σε ένα κέντρο δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να διαρκέσει περισσότερο από 40 ημέρες, μετά την παρέλευση των οποίων ο 
κρατούμενος πρέπει να επιστραφεί ή να αφεθεί ελεύθερος και να μεταβεί αεροπορικώς στην 
ηπειρωτική Ισπανία.
Οι ανήλικοι δεν κρατούνται παρά μόνον κατόπιν απόφασης από δικαστή, ύστερα από σχετική 
έκθεσης της Γενικής Εισαγγελίας και εάν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους που βρίσκονται στο 
ίδιο κέντρο εκφράσουν την επιθυμία τους να παραμείνουν μαζί. Συνήθως κρατούνται σε 
ειδικό χώρο διαμονής με παιδιά Ισπανών. Μας είπαν ότι η ενσωμάτωση είναι δύσκολη εάν 
υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μετανάστες.

Επί του παρόντος, στην Τενερίφη υπάρχουν 400 ανήλικοι που στεγάζονται σε τρία 
διαφορετικά κέντρα με δυνατότητα στέγασης 200 ατόμων μόνο. Ο Ερυθρός Σταυρός τα 
διαχειρίζεται και οι τοπικές αρχές τα συντηρούν οικονομικά. Το 2005, η κυβέρνηση της 
νήσου Τενερίφης διέθεσε 6 εκατομμύρια ευρώ για τους ανήλικους μετανάστες (κάθε 

  
1 COM (2004) 343 της 26.05.2004.
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ανήλικος κοστίζει περίπου 30 000 ευρώ ετησίως).

Η πλειονότητα των ατόμων που βρίσκονται στα τρία κέντρα ήρθαν από τη Σενεγάλη και με 
καράβι. 

Η αντιπροσωπεία παρατήρησε ότι η πλειονότητα των ατόμων στα κέντρα ήταν οικονομικοί 
μετανάστες και όχι αιτούντες άσυλο, επομένως, ενώ οι διάφορες οδηγίες της ΕΕ περί ασύλου 
έχουν κάποια σχέση, δεν αποτελούν το βασικό ζήτημα. Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο το 15% 
των τελευταίων 9 000 αφίξεων προήλθαν από εμπόλεμες χώρες, όπως η Σιέρα Λεόνε και η 
Ακτή Ελεφαντοστού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που συνδιαλέχθηκαν με την αντιπροσωπεία, είναι πολύ 
δύσκολο για τους μετανάστες να βρουν εργασία και να ενταχθούν στην κοινωνία των 
Καναρίων Νήσων. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα άτομα που έρχονται από τις χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής. Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από την δήμαρχο της La Laguna, ότι 
η πλειονότητα των αφρικανών γυναικών ενδέχεται να στραφούν στην πορνεία, δεδομένου ότι 
οι ευκαιρίες τους για κοινωνική ενσωμάτωση είναι λιγότερες από τις ευκαιρίες που έχουν οι 
μετανάστριες που έρχονται από τη Νότιο Αμερική, καθώς μπορούν να βρουν εργασία σε
ξενοδοχεία και σε άλλα τουριστικά καταστήματα. Η αντιπροσωπεία δεν κατάλαβε καλά τί 
σήμαινε αυτή η δήλωση, έχοντας υπόψη ότι μετά από 40 ημέρες όλοι οι παράνομοι 
μετανάστες υποτίθεται ότι εγκαταλείπουν τα Κανάρια και είτε επαναπατρίζονται είτε 
στέλνονται στην ηπειρωτική χώρα.

Α. Το κέντρο «Las Raíces»

Συνθήκες στο κέντρο

Το κέντρο «Las Raíces» είναι ένας προσωρινός καταυλισμός, ο οποίος άνοιξε στις 15 
Μαρτίου 2006, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος αριθμός ατόμων που φτάνουν 
στην Τενερίφη. Αποτελείται από αρκετές σκηνές. Λέγεται ότι είναι ο μεγαλύτερος 
καταυλισμός στην Ευρώπη και είναι μόνο για άνδρες. Ο καταυλισμός βρίσκεται σε μια 
στρατιωτική ζώνη και ελέγχεται από τον στρατό. Εντός του καταυλισμού, η αστυνομία είναι 
υπεύθυνη για τη λειτουργία του καταυλισμού και όχι ο στρατός. Δεν πρόκειται για κέντρο 
προσωρινής υποδοχής (CETI), όπως εκείνα στη Θέουτα και τη Μελίγια όπου οι μετανάστες 
θα μπορούσαν ελεύθερα να βγουν έξω από τον καταυλισμό. Πρόκειται για έναν κλειστό 
καταυλισμό όπου δεν επιτρέπονται δημοσιογράφοι.

Την περίοδο της επίσκεψης, το κέντρο στέγαζε 1 339 άτομα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 
άτομα ανά σκηνή οι οποίες διαθέτουν τριώροφα κρεβάτια. Μας αναφέρθηκε ότι τα δύο κάτω 
χρησιμοποιούνται για τον ύπνο και το επάνω χρησιμοποιείται για τα προσωπικά τους 
αντικείμενα. Έξω από τις σκηνές υπάρχουν χημικές τουαλέτες. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει 
πρόσβαση στον καταυλισμό.

Μια υπηρεσία τροφοδοσίας παρέχει τα τρία γεύματα της ημέρας και μια εξωτερική υπηρεσία 
είναι υπεύθυνη για την καθαριότητα του καταυλισμού και πραγματοποιούνται τακτικοί 
υγειονομικοί έλεγχοι, αλλά δεν κατέστη σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για αυτούς.

Ο καταυλισμός βρίσκεται στην πλαγιά ενός βουνού σε ύψος 800 μέτρων πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας, όπου, κατά συνέπεια, επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη 
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διάρκεια της άνοιξης (μέχρι 5-8 βαθμούς Κελσίου) με αποτέλεσμα το κρύο να είναι αφόρητο 
για τα άτομα που διαμένουν εκεί. Σύμφωνα με τις αρχές, η μέση παραμονή σε αυτόν τον 
καταυλισμό είναι 15/20 ημέρες. Οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν από 
ιατρό καθημερινά.

Στα κέντρα, η αντιπροσωπεία συζήτησε με τους αξιωματούχους και τις αστυνομικές αρχές 
που είχαν την ευθύνη της λειτουργίας των κέντρων, καθώς και με τους αξιωματούχους των 
στρατιωτικών αρχών που παρείχαν τις εγκαταστάσεις στις τοπικές αρχές. Η αντιπροσωπεία 
είχε επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με νοσοκόμους/ιατρικό προσωπικό που ελέγχουν την 
υγεία των μεταναστών και τους παρέχουν άμεση υγειονομική φροντίδα.

Μόλις οι μετανάστες φτάσουν στον καταυλισμό, υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο και το 
ιατρικό προσωπικό συλλέγει δείγματα αίματος από όλους: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
γιατρού του κέντρου, κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να κάνει εξέταση αίματος. 
Σύμφωνα με το προσωπικό με το οποίο συζήτησε η αντιπροσωπεία, η υγεία των μεταναστών 
είναι γενικά καλή. Υπήρχαν μόνο 15 περιπτώσεις ατόμων με HIV από τα 3 000 άτομα που 
ελέγχθηκαν. Η βασική νόσος είναι η ηπατίτιδα Β, η οποία είναι ενδημική στις χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής.

Πληροφορίες από τους ίδιους τους μετανάστες

Η αντιπροσωπεία μπόρεσε να συζητήσει με διάφορα άτομα. Οι μετανάστες φαίνονταν 
ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο και τις συνθήκες υποδοχής τους: 
επιβεβαίωσαν ότι τους είχαν πάρει συνέντευξη με τη βοήθεια διερμηνέα. Τα μόνα παράπονα 
αφορούσαν την ποσότητα του φαγητού: ορισμένοι μετανάστες είπαν ότι το φαγητό δεν ήταν 
αρκετό. Οι περισσότεροι από τα άτομα με τα οποία μίλησε η αντιπροσωπεία κατήγγειλαν ότι 
τους είχαν αφαιρέσει όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά την άφιξή τους (τα 
περισσότερα ρούχα κατασχέθηκαν λόγω του κινδύνου να είναι μολυσμένα με ασθένειες), και 
φορούσαν τα ίδια ρούχα για πάνω από τρεις εβδομάδες. Οι μετανάστες παραπονέθηκαν 
επίσης για την απουσία τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και τηλεόρασης.

Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ έλαβαν καταγγελίες για έναν μόνο φρουρό και από λίγους μόνο 
τροφίμους. Γενικά, οι τρόφιμοι είπαν στην αντιπροσωπεία ότι τους μεταχειρίζονταν καλά.
Πολλοί από τους μετανάστες με τους οποίους συζήτησε η αντιπροσωπεία φαινόταν να μην 
αντιλαμβάνονται την έννοια του ασύλου και ήταν πολύ σαφείς ότι έχουν έρθει για να 
δουλέψουν. Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι τους είπαν να έρθουν χωρίς έγγραφα.
Η αντιπροσωπεία ρώτησε τους μετανάστες για τις προσδοκίες τους, την πορεία του ταξιδιού 
τους, τι είχαν αφήσει πίσω τους (γυναίκες, παιδιά και συγγενείς), γιατί είχαν έρθει κλπ.

Όλοι οι μετανάστες είπαν ότι ήρθαν στις Καναρίους Νήσους με μικρά ξύλινα καράβια, τα 
«καγιούκος», τα οποία μετέφεραν περίπου 80/90 άτομα. Όλοι τους είπαν ότι είχαν 
«συμβάλει» στο κόστος του καραβιού και ότι το ταξίδι ήταν «αυτοοργανωμένο» από ομάδες 
ατόμων. Η συμβολή τους ανερχόταν έως και σε 150 000 φράγκα CFA. Όλοι οι μετανάστες 
αρνήθηκαν ότι τους είχαν βοηθήσει σωματέμποροι. Λένε ότι στη Σενεγάλη έχουν μεγάλη 
αλιευτική παράδοση και ότι τα καγιούκος ακολουθούν τα αλιευτικά σκάφη. Η μέση διάρκεια 
του ταξιδιού είναι κατά τα λεγόμενά τους 15 ημέρες.

Οι μετανάστες είπαν ότι θέλουν να πάνε στην Ισπανία για μια καλύτερη ζωή· ορισμένοι ήδη 
έχουν συγγενείς ή φίλους που ζουν στην Ισπανία. Δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες 
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προέλευσής τους: χρεώθηκαν προκειμένου να πληρώσουν για το ταξίδι τους στην Ευρώπη 
και είπαν ότι «προτιμούν να πεθάνουν από το να γυρίσουν πίσω». Είναι σαφές ότι πολλές 
οικογένειες πωλούν ό,τι έχουν προκειμένου να επενδύσουν στέλνοντας ένα ή δύο άτομα της 
οικογένειάς τους σε χώρες της Ευρώπης.

Β. Το κέντρο «Hoya Fría»

Συνθήκες στο κέντρο

Το κέντρο «Hoya Fría» είναι ένα κλειστό κέντρο (CIE) και όχι κέντρο προσωρινής υποδοχής 
(CETI), επομένως, τα άτομα που βρίσκονται στους καταυλισμούς δεν έχουν τη δυνατότητα 
να φύγουν. Η χωρητικότητά του είναι 248 άτομα, αλλά την περίοδο της επίσκεψής μας 
στέγαζε 300 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και 4 ανηλίκους με τις οικογένειές τους. Το 
κέντρο διαθέτει δύο διαφορετικά τμήματα: ένα μεγαλύτερο για τους άνδρες και άλλο ένα, 
μικρότερο, για τις γυναίκες και τα παιδιά. Το κέντρο είναι καλά οργανωμένο. Διαθέτει 
κάποιες εγκαταστάσεις, όπως αίθουσα με τηλεόραση, τηλέφωνο, αίθουσα όπου οι μετανάστες 
μπορούν να συναντηθούν μία φορά την ημέρα με τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους, οι 
οποίοι βρίσκονται εκτός καταυλισμού (οι δικηγόροι συνήθως διορίζονται από τα δικαστήρια), 
φαρμακείο, εγκαταστάσεις από όπου μπορούν να αγοράσουν τσιγάρα, φαγητό και ποτά, 
τηλεκάρτες. Οι πόρτες του κοιτώνα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά τα 
κελιά παραμένουν ανοιχτά.

Πληροφορίες από τους ίδιους τους μετανάστες

Το Hoya Fría είναι το κέντρο όπου ήλθαμε λιγότερο σε επαφή με τους τροφίμους. 
Παρακολουθούσαν τηλεόραση ή περίμεναν τη σειρά τους για να χρησιμοποιήσουν τα 
τηλέφωνα και η αντιπροσωπεία δεν ήθελε να παρέμβει ιδιαίτερα στις δραστηριότητές τους. 
Ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας συζήτησαν με ένα κορίτσι από τη Βραζιλία η οποία ήλθε 
στις Καναρίους Νήσους από τη Μαδρίτη για λίγες ημέρες για να πάει στην παραλία. Το 
διαβατήριό της έληξε και βρίσκεται στο κέντρο εδώ και 32 ημέρες. Ήδη γνωρίζει ότι θα τη 
στείλουν πίσω στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Γ. Το κέντρο «El Matorral»

Συνθήκες στο κέντρο

Το κέντρο «El Matorral» στη Φουερτεβεντούρα είναι το μεγαλύτερο στην Ισπανία με 
χωρητικότητα 1 080 ατόμων και είναι ένα σύγχρονο κέντρο. Αντικατέστησε το πρώην κέντρο 
του αεροδρομίου. Κατά την περίοδο της επίσκεψης στέγαζε 977 άτομα, η πλειονότητα των 
οποίων προέρχονταν από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Μας αναφέρθηκε ότι ενδέχεται να 
χρειαστεί να δημιουργηθεί κι άλλο κέντρο. Το κέντρο μοιάζει με πραγματική φυλακή, ακόμα 
κι αν οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα μέσα στο κέντρο.

Πληροφορίες από τους ίδιους τους μετανάστες

Οι μετανάστες έδειξαν σε ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας έγγραφα τα οποία 
αποδεικνύουν ότι ενημερώθηκαν για τα δικαιώματά τους, στη γαλλική και την ισπανική 
γλώσσα, καθώς και για τη δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο.
Επιβεβαιώνουν ότι πριν να φθάσουν στο κέντρο πήγαν στο δικαστήριο, με δικηγόρους και 
διερμηνείς.
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Οι μετανάστες είπαν στην αντιπροσωπεία ότι γνώριζαν τους κινδύνους που ενείχε η 
μετάβασή τους στις Καναρίους Νήσους με καράβι, αλλά ήταν «έτοιμοι να κάνουν τη θυσία να 
αφήσουν τις οικογένειές τους επειδή δεν έχουν τίποτα στην πατρίδα τους».
Εδώ, όπως και στο κέντρο «Las Raíces», οι μετανάστες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για 
την έλλειψη φαγητού και το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις είναι αρκετά κατεστραμμένες. Οι 
περισσότεροι παραπονέθηκαν για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. (Αυτό ώθησε τα 
μέλη της αντιπροσωπείας να δωρίσουν χρήματα στα κέντρα (εδώ και στο Las Raíces) για την 
αγορά έξι τηλεοπτικών συσκευών, προκειμένου οι μετανάστες να μπορούν τουλάχιστον να 
παρακολουθούν την επικαιρότητα/το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου).

5. Συμπεράσματα

1. Οι Κανάριοι Νήσοι έχουν πραγματικό πρόβλημα μαζικών εισροών μεταναστών.
Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι ισπανικές αρχές ελέγχουν πλήρως την κατάσταση κατά την 
άφιξη, μολονότι οι διαρκείς αφίξεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ασκούν σε αυτές 
τρομερή πίεση.

2. Η γενική εντύπωση είναι ότι τα κέντρα λειτουργούν σωστά και είναι καθαρά και ότι 
πληρούν τις περισσότερες βασικές ανάγκες των ατόμων που κρατούνται εκεί. Οι ισπανικές 
αρχές αντιμετωπίζουν με επάρκεια μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η αστυνομία υπερήφανα δήλωσε στην αντιπροσωπεία ότι αισθανόταν ότι δεν υπήρχε 
ρατσισμός απέναντι στους μετανάστες στις Καναρίους Νήσους. Η αντιπροσωπεία 
ενημερώθηκε ότι υπήρχαν κάποιες πολιτικές διαμαρτυρίες και διαμαρτυρίες από τον Τύπο 
κατά των μεταναστών. Ωστόσο, ήταν επίσης σαφές ότι η πλειονότητα των πολιτικών, των 
αρχών και του πληθυσμού υιοθετεί μια ανθρωπιστική προσέγγιση. Υπάρχει η 
αποφασιστικότητα να μειωθεί ο αριθμός των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές κατά τον διάπλου
– σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, έως και το 50% όσων επιχειρούν να περάσουν στις 
Καναρίους Νήσους πεθαίνουν.

3. Φαίνεται πιθανό ότι οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο άμεσο μέλλον. Το 
κέντρο «Las Raíces» πρέπει να κλείσει και να προβλεφθούν καλύτερες μονιμότερες 
εγκαταστάσεις. Στην Τενερίφη, με τον αυξανόμενο αριθμό των αφίξεων, οι καταυλισμοί 
φαίνονταν οριακά γεμάτοι με κρατούμενους, αλλά δεν υπήρχαν παραδείγματα ατόμων που 
είχαν κρατηθεί εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι τα περισσότερα άτομα 
στέλνονται στην ηπειρωτική Ισπανία ύστερα από 40 ημέρες, και, όπως προβλέπεται από την 
ισπανική νομοθεσία, κρατούνται μόνο για άλλες 40 ημέρες προτού λάβουν εντολή απέλασης. 
Δεν είναι σαφές εάν η εντολή εκτελείται και πράγματι οι άνθρωποι επιστρέφουν στην χώρα 
καταγωγής τους.

4. Ο καταυλισμός της Φουερτεβεντούρα, ο οποίος στο παρελθόν είχε δεχθεί μεγάλο 
αριθμό αφίξεων φαινόταν να είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αλλά κρατούνταν 
λιγότερα άτομα εκεί, και η γενική εντύπωση και για τον καταυλισμό αυτόν είναι ότι το 
επίπεδο μεταχείρισης είναι σχετικά καλό.

5. Η αντιπροσωπεία θεωρεί ότι το ζήτημα των ανηλίκων αποτελεί πραγματική 
κατάσταση επείγουσας ανάγκης στις Καναρίους Νήσους. Την οικονομική ευθύνη για τους 
ανηλίκους έχει η τοπική αρχή, η οποία έχει συμφωνήσει να φροντίζει 250 εξ αυτών μέχρι να 
φτάσουν την ηλικία των 18 ετών – οπότε θα πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό 
συνιστά σημαντικό έξοδο για τις αρχές των Καναρίων. Η αντιπροσωπεία θεωρεί ότι η ΕΕ 
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πρέπει να παράσχει συμβουλές ειδικών και στήριξη των ανηλίκων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Ενδεχομένως απαιτηθεί μεγαλύτερη έρευνα ως προς τον τρόπο σωστής εξακρίβωσης των 
ανηλίκων. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η ψυχολογική υποστήριξη θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

6. Η αντιπροσωπεία εκτιμά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ισπανική κυβέρνηση 
σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της θάλασσας και της αφρικανικής ακτής, τον εντοπισμό 
καραβιών / σχεδιών και την περισυλλογή περισσότερων ατόμων. Το επόμενο βήμα θα είναι 
να εμποδίσουν τα καράβια να ξεκινούν τα ταξίδια αυτά και να σταματήσουν την επικερδή 
επιχείρηση των σωματεμπόρων (παρότι ελάχιστα από τα άτομα με τα οποία συζητήσαμε ήταν 
πρόθυμα να αναφέρουν ότι είχαν πληρώσει κάποιον λαθρέμπορο, αντίθετα ισχυρίζονταν ότι 
είχαν συμβάλει στο κόστος του καραβιού).

7. Η αντιπροσωπεία γνωρίζει το τεχνικό πρόβλημα της επιστροφής ατόμων, καθώς οι 
πτήσεις για τη Σενεγάλη είναι πολύ λίγες και ότι η αποστολή ενός γεμάτου μισθωμένου 
αεροπλάνου αποδείχθηκε μια ενέργεια πολύ κακή για τις δημόσιες σχέσεις. Οι χώρες 
καταγωγής δεν συνεργάζονται πάντοτε για την επιστροφή.

8. Επίσης, η αντιπροσωπεία έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται όταν, μετά την 40ήμερη κράτηση, οι αλλοδαποί είτε απελαύνονται από τη 
χώρα, είτε τίθενται ελεύθεροι να βρουν μόνοι τους τον δρόμο της επιστροφής κατόπιν της 
έκδοσης εντολής απέλασης στο ηπειρωτικό της χώρας. Αυτό οδηγεί στην παράνομη 
παρουσία μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών στην ισπανική επικράτεια.

9. Η αντιπροσωπεία εκφράζει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
της νομικής στήριξης που λαμβάνουν οι μετανάστες. Η αντιπροσωπεία κατάλαβε ότι, ιδίως 
στη Φουερτεβεντούρα υπάρχουν λίγοι δικηγόροι διαθέσιμοι για τους μετανάστες και οι εν 
λόγω δικηγόροι δεν είναι καταρτισμένοι στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

10. Η αντιπροσωπεία θα ήθελε να λάβει τις ακόλουθες διευκρινίσεις και απαντήσεις από 
την ισπανική κυβέρνηση:

- Διαθέτουν οι μετανάστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε νομικές συμβουλές όχι μόνο 
κατά την άφιξή τους, αλλά και αργότερα, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στα 
κέντρα; Οι νομικές υπηρεσίες των Καναρίων Νήσων μπορούν πραγματικά να 
αντεπεξέλθουν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις;

- Ποιες είναι οι διαδικασίες για τα άτομα που δεν προέρχονται από την Αφρική;
- Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε ότι ήταν πιο δύσκολο για τις Αφρικανές να 

ενσωματωθούν στην κοινωνία από ό,τι για τις γυναίκες που προέρχονται από τη 
Λατινική Αμερική και ότι, ως εκ τούτου, κάποιες οδηγούνται στην πορνεία 
προκειμένου να συντηρηθούν. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για τον σχετικά μικρό 
αριθμό των γυναικών που έρχονται από την Αφρική;

- Οι ισπανικές αρχές έχουν αναφέρει τη σαφή δυσκολία που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον 
εντοπισμό των ανηλίκων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται στην Ισπανία είναι η 
εξέταση οστών, η οποία παρουσιάζει προβλήματα αξιοπιστίας. Οι ισπανικές αρχές 
έχουν την πρόθεση να εξεύρουν έναν καλύτερο τρόπο για αυτό;

- Θα καταστεί δυνατό οι ΜΚΟ να αποκτήσουν πρόσβαση στα κέντρα με σαφέστερο 
τρόπο ο οποίος θα ισχύει με συνέπεια σε όλα τα κέντρα στις Νήσους;

- Είναι δυνατόν να βελτιωθεί η πρόσβαση στα τηλέφωνα για τα άτομα που δεν έχουν 
χρήματα και δεν έχουν καταφέρει να έλθουν σε επικοινωνία με την οικογένειά τους;
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- Οι μετανάστες είπαν στην αντιπροσωπεία ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα λίγα 
προσωπικά τους αντικείμενα ή χρήματα που φέρνουν μαζί τους. Θα ήταν δυνατόν να 
διευκρινιστεί ποια είναι η διαδικασία για τα εν λόγω αντικείμενα;
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ANNEX
Brussels, 6 of June  2006

First Draft Programme/FINAL
Visit to Canary Islands 

Wednesday 7 June

11.00 h: Bus leaving from the EP to the airport
12.30 h: Flight from Brussels to Madrid (Flight IB 3203) 
14.50 h: Arrival in Madrid
16.55 h: Flight from Madrid to Tenerife Nord (Flight IB 958)
18.40 h: Arrival in Tenerife Nord

Free dinner

Night in Tenerife Puerto de la Cruz - Hotel Botanico:

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Thursday 8 June

07.30 h: Departure from the Hotel

9.30 h: Visit of the Centre "Acuartelamiento de las Raíces" en La Laguna (near of the Los 
Rodeos airport). Eventually, if the programme permits, visit to the Centre "Hoya 
Fría" (to be confirmed). Meeting with the Government representative in Tenerife, 
Sr. D. José Segura Clavell who will accompany the delegation to the Centres.

12.30 h: Meeting with the NGOs (Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Caritas, La Red Acoge, Médicos del Mundo y Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad (MPLD))

Subdelegación del Gobierno en Tenerife
Calle Méndez Núñez, 9
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 999 120/1/2

14.30 h: Lunch given by the Canarias Government

Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Bajo la presidencia del Consejero de Presidencia y Justicia, Sr. D. José Miguel 
Ruano León
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
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00 34 922 47 73 42

15.30 h: Meeting with Canarias Government

Consejero de Presidencia
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42

17.15 h: Press conference (Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Sala de prensa 
de la Presidencia del Gobierno de Canarias).

19.00 h: Flight from Tenerife to Fuerteventura

19.50 h: Arrival at Fuerteventura

Night in Fuerteventura - Hotel Kempinski.

Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44  

Friday 9 June

9.00 h Departure from the Hotel Kempinski

9.30 h : Visit of the Centre "Matorral" 
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura

11.30 h: Visit of SIVE (Servicio de información y vigilancia 
exterior)

12:30 h: Dispositivo de atención de emergencia (simulation by the Red Cross Services)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.

14.00 h: Lunch given by the delegation with Sr. Presidente del Cabildo y Alcaldes de la isla.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario

16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González    
(Local Government)
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Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.

17.00 h: Press conference at the Cabildo Insular de Fuerteventura 

20.20 h: Flight from Fuerteventura to Tenerife

21.10 h: Arrival in Tenerife North

22.00 h: Official dinner given at the Hotel Botanico given by Canarias Government: el 
Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. D. Adán Martín Menis

Night in Tenerife - Hotel Botanico.

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Saturday 10 June 

11.25 h: Flights from Tenerife Nord to Madrid (Flight IB 967)
15.00 h: Arrival in Madrid
16.20 h: Flight from Madrid to Brussels (Flight IB 3202)
18.35 h: Arrival in Brussels.

Contact numbers for organisational details:

Cristina Castagnoli

cristina.castagnoli@europarl.europa.eu

Fernando Carbajo Ferrero
Head of the EP Information Office in Spain

fcarbajo@europarl.europa.eu

mailto:fcarbajo@europarl.europa.eu
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PARTICIPANTS: 

Official delegation LIBE

1) Patrick GAUBERT (PPE) France, Vice -President LIBE,  
Head of Delegation 

2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Greece
3) Martine ROURE (PSE) France
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Allemagne
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Pays-Bas
6) Jean LAMBERT (VERTS) Royaume-Uni
7) Giusto CATANIA (GUE) Italie
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Pays-Bas

Membres LIBE présents sur place (hors quota)

1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Espagne
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Espagne 
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Espagne
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Espagne

LIBE  political advisors

1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Greens)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)

LIBE Secretariat

1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG

EP Office in Madrid

1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO



PE 376.380v02-00 14/14 PV\623483EL.doc

EL

Interpretors

Covering ES - FR - EN - IT 

1) Francoise JOOSTENS
2) Marie-Claude LAURENT
3) Laura McMILLAN
4) Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
5) Enrique QUIJANO
6) Olive RAYNER
7) Livia RIBOLDI
8) Annalisa VENTURI

List of NGOs

1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD


