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I. Johdanto – vierailun kulku

Neljästä Euroopan parlamentin jäsenestä koostuva valtuuskunta (katso liitteenä oleva 
osallistujaluettelo – liite 1) vieraili 11. lokakuuta 2007 kolmessa turvapaikanhakijoiden ja 
laittomien maahanmuuttajien suljetussa keskuksessa Belgiassa (katso liitteenä oleva ohjelma 
– liite 2).

Vierailun tavoitteena oli ennen kaikkea kerätä tietoja siitä, kuinka turvapaikanhakijat ja 
maahanmuuttajat otetaan vastaan Belgiassa sijaitsevissa suljetuissa keskuksissa, ja kiinnittää 
huomiota seuraavien turvapaikkakysymyksiin liittyvien EU:n asetuksien ja direktiivien 
täytäntöönpanoon:

– neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, 
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista1

(vastaanottodirektiivi),

– neuvoston direktiivi 2005/85/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005, pakolaisaseman 
myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista 
vähimmäisvaatimuksista2 (menettelydirektiivi),

– neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden 
perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen 
maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio3 (Dublin II -asetus).

                                               
1 EUVL L 31, 6.2.2003 s. 18–25.
2 EUVL L 326, 13.12.2005 s. 13–34.
3 EUVL L 50, 25.2.2003 s. 1–10.
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Valtuuskunnalla oli lisäksi mahdollisuus keskustella kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa 
ja tavata viranomaisia.

Tätä vierailua ennen komission LIBE-valiokunta on järjestänyt samanlaiset vierailut Italiaan, 
Espanjaan, Ranskaan, Maltaan ja Kreikkaan.

Ennen vierailua keskuksissa valtuuskunta sai paljon tietoja useilta kansalaisjärjestöiltä, joita 
valtuuskunta haluaa kiittää lämpimästi: erityiskiitos kuuluu pakolaisten ja ulkomaalaisten 
kanssa työskentelevälle CIRE-järjestölle (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés 
et Etrangers), yhtäläisten mahdollisuuksien ja rasisminvastaisen toiminnan keskukselle, 
Lääkärit ilman rajoja -järjestölle, Aide aux Personnes Déplacées -järjestölle ja Yhdistyneiden 
kansakuntien pakolaisjärjestölle UNHCR:lle.

Valtuuskunta järjesti lisäksi 10. lokakuuta 2007 useiden järjestöjen edustajien ja 
kansalaisjärjestöaktiivien kanssa kokouksen, jossa käsiteltiin maahanmuutto- ja 
turvapaikkakysymyksiä Belgiassa (katso liitteenä oleva luettelo – liite 3). Valtuuskunta kiittää 
osallistujia yhteistyöstä ja osallistumisesta.

Valtuuskunta vieraili maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden keskuksissa ”INAD”, 
”127” ja ”127 bis”, eli kolmessa Belgian kuudesta suljetusta keskuksesta4.

Euroopan parlamentin jäsenten vierailu huomioitiin belgialaisissa viestimissä. Belgialaiset 
toimittajat ja Euronews-uutiskanava olisi halunnut seurata valtuuskunnan vierailua 
keskuksissa. Näiden kolmen keskuksen hallinnoimisesta vastaava ulkomaalaisvirasto ei 
kuitenkaan antanut toimittajille lupaa tulla sisään keskuksiin, joiden sisällä valokuvaaminen 
oli niin ikään kielletty.

Tämän vuoksi kirjallisten ja audiovisuaalisten viestinten (Belga-uutistoimisto, Euronews-
uutiskanavan ja RTBF-radion) toimittajien kanssa sovittiin, että he voisivat kuitenkin tavata 
valtuuskunnan keskuksen ”127” uloskäynnin luona.

Lehdistötilaisuus järjestettiin Euroopan parlamentissa 18. lokakuuta 2007.

Vierailun jälkeen valtuuskunta toivoi pääsevänsä tapaamaan turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikasta vastaavaa sisäasiainministeriä Patrick Dewaelia. Tapaamisesta 
esitettiin toive ministerille, joka kuitenkin piti toimensa tilapäisyyden vuoksi parempana, että 
tapaaminen järjestettäisiin hänen seuraajansa kanssa.

                                               
4 Muut keskukset ovat laittomille maahanmuuttajille suunnatut keskukset Vottemissa (CIV), Merksplasissa 
(CIM) ja Bruggessa (CIB).
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II. Taustaa

A. Belgian suljettuihin keskuksiin säilöönotettavat henkilöryhmät

Belgian suljettuihin keskuksiin vastaanotetaan useisiin eri ryhmiin kuuluvia henkilöitä:

Belgiassa turvapaikkahakemuksen tehneet henkilöt (katso liitteenä olevat tiedot)

toisessa EU:n jäsenvaltiossa turvapaikkahakemuksen tehneet henkilöt – kun 
henkilö on tehnyt turvapaikkahakemuksen toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai saapuu 
Belgiaan toisen jäsenvaltion kautta, viranomaiset pyytävät kyseistä valtiota 
huolehtimaan turvapaikanhakijasta. Henkilö pidetään Belgiassa suljetussa 
keskuksessa, kunnes hänet otetaan vastaan toisessa maassa.

yhteisön kansalaiset – keskuksilta saatujen vuosittaisten selontekojen ja 
valtuuskunnan saamien selvitysten mukaan karkotusmääräyksen saaneita yhteisön 
kansalaisia pidetään Belgiassa suljetuissa keskuksissa. Ulkomaalaisviraston edustajan 
valtuuskunnalle antamien selvitysten mukaan poliisi on saattanut pidättää kyseiset 
kansalaiset epäiltyinä osallisuudesta pikkurikollisuuteen tai pimeään työhön, ja heidät 
on sitten tuotu suljettuihin keskuksiin odottamaan maastakarkoitusta.

Belgiassa laittomasti oleskelleet henkilöt – Belgian alueella pidätetyt henkilöt, joilla 
ei ole vaadittavia asiakirjoja tai joiden laillinen oleskelulupa kuningaskunnassa ei ole 
enää voimassa, yleiselle järjestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle vaarallisena 
pidetyt henkilöt tai luvattomasti itsenäistä tai muuta ammattia harjoittavat henkilöt 
voidaan määrätä poistumaan maasta siten, että heidän vapauttaan rajoitetaan ennen 
kuin heidät luovutetaan rajalla.

niin kutsutut ”sopimattomat” henkilöt: rajalla torjutut henkilöt. Yleensä heidät 
sijoitetaan keskukseen ”INAD”.

B. Säilöönottoajat

Aikaisemmin turvapaikan hakemiseen saattoi kulua useita vuosia, ja prosessi saattoi johtaa jo 
Belgiaan kotoutuneiden perheiden karkottamiseen. Valtuuskunnan esittämät lukemat 
vuodelta 2006 (jolloin sovellettiin vanhaa menettelyä) osoittivat menettelyn nopeutuneen.

Uuden lain astuttua voimaan kesäkuussa 2007 säilöönottoajat ovat kuitenkin pidentyneet, sillä 
nyt suljetuissa keskuksissa saatetaan joutua viettämään koko menettelyyn kuluva aika, eikä 
ainoastaan vastaanottovaihe, kuten aiemmin.

Säilöönottoaika on periaatteessa rajoitettu viiteen kuukauteen 15. joulukuuta 1980 annetun 
lain nojalla. Sitä on mahdollista jatkaa kahdeksaan kuukauteen yleiseen järjestykseen tai 
kansalliseen turvallisuuteen liittyvien syiden perusteella. Käytännössä maahanmuuttajien 
säilöönottoa ei ole rajoitettu muilla määräajoilla Belgiassa, koska aika lasketaan alkavaksi 
alusta aina, kun henkilö vastustaa karkottamismääräystä.
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Näin ollen sisäasiainministeriön ilmoittamat lukemat säilöönottoajoista vastaavat todellisuutta 
vain osittain. Säilöönottoaikojen laskutapa on ollut harhaanjohtava. Ulkomaalaisosaston 
antamat lukemat ovat keskimääräisiä säilöönottoaikoja keskusta kohden, eikä henkilöä 
kohden. Henkilön tosiasiallista säilöönottoaikaa ei siis ole otettu huomioon, sillä siirtoja 
keskusten välillä ei ole kirjattu. Todellisuudessa maahanmuuttajia siirretään usein keskuksesta 
toiseen. Esimerkiksi keskuksen ”127 bis” vuoden 2006 vuosikertomuksessa ilmoitetaan 
seuraavasti:
Keskukseen kirjatusta 2 228 henkilöstä 126 tuli muista keskuksista.
Vuonna 2006 toiseen suljettuun keskukseen siirrettiin 176 asukasta.

Henkilö, joka on oleskellut ennen kotiuttamistaan kaksi kuukautta keskuksessa ”127”, sitten 
kolme kuukautta keskuksessa ”127 bis” ja vuorokauden keskuksessa ”INAD”, esiintyy 
tilastoissa kolmeen kertaan.

Hallinnon kirjanpidosta ei käy ilmi, että kyseessä on yksi yli viisi kuukautta keskuksissa 
pidetty henkilö. Tilastotietojen perusteella näyttää siltä, että kyseessä olisi kolme eri ihmistä, 
joiden säilöönottoajat ovat olleet kaksi kuukautta, kolme kuukautta ja vuorokauden. 
Paradoksaalisesti kyseinen yli viisi kuukautta suljetuissa keskuksissa pidetty henkilö saa 
tilastoissa ilmoitetut säilöönottoajat vaikuttamaan huomattavasti todellisia lyhyemmiltä.
Siksi olisi tärkeää, että säilöönottoajat laskettaisiin tilastoihin henkilöä kohden eikä ainoastaan 
keskusta kohden, minkä toteuttamisen pitäisi olla myös ulkomaalaisviraston mukaan 
teknisesti mahdollista.

C. Huomioita turvapaikan hakumenettelystä Belgiassa

Ennen kesäkuuta 2007 turvapaikan hakumenettely oli kaksivaiheinen. Ulkomaalaisvirasto 
tutki, voidaanko hakemus ottaa käsittelyyn, ja pakolaisten ja valtiottomien henkilöiden 
lautakunta (CGRA) ilmoitti, onko hakemus lain mukaan oikeutettu.

Vanha menettelytapa aiheutti paljon arvostelua (hakemusten pitkistä käsittelyajoista, 
väitetyistä puutteista ulkomaalaisviraston toiminnassa jne.), ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen (asia Čonka v. Belgia), Euroopan neuvoston ja 
kansalaisyhteiskunnan antaman tuomion jälkeen luvattiin, että vuonna 2 000 toteutetaan 
uudistus.

Suunnitelma uudistamisesta hyväksyttiin vuonna 2005, ja uusi ulkomaalaislaki astui 
kokonaisuudessaan voimaan 1. kesäkuuta 2007. Siitä lähtien kaikki turvapaikkahakemukset 
on käsitelty uuden menettelytavan mukaisesti.

Turvapaikkahakemuksen kaksivaiheisesta käsittelystä (käsittelyynotto ja lailliset perusteet) 
luovuttiin. Ulkomaalaisvirastolla ei ole enää valtuuksia puuttua turvapaikkahakemusten 
käsittelyynottoon, mutta se päättää edelleen turvapaikan hakijan oleskelusta, sijoittamisesta 
suljettuun keskukseen ja keskuksesta poistamisesta.

Turvapaikka-asioista vastaavat elimet

1. Ulkomaalaisvirasto – sisäasiainministeriön alainen taho, joka hoitaa ulkomaalaisten 
maahan tulemiseen, maassa oleskeluun, maahan asettumiseen, suljettuun keskukseen 
sijoittumiseen ja maasta poistamiseen liittyviä yleisiä asioita.
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2. Pakolaisten ja valtiottomien henkilöiden lautakunta (CGRA) – käsittelee 
turvapaikkahakemukset.

3. Ulkomaalaisten riita-asioita hoitava komitea (Le Conseil du Contentieux des 
Etrangers, CCE) – komitealla on valtuudet vahvistaa tai muokata CGRA:n päätöksiä.

4. Korkein hallinto-oikeus – valvoo vain menettelyn laillisuutta ilman valtuuksia tehdä 
päätöksiä turvapaikka-asioista vastaavien elinten puolesta.

Turvapaikan hakemisen vaiheet

1. Turvapaikkahakemus – ulkomaalainen jättää hakemuksensa ulkomaalaisvirastolle. 
Mikäli henkilö saapuu Belgiaan ilman vaadittuja asiakirjoja, hänen on tehtävä 
hakemuksensa rajalla tai viimeistään kahdeksan työpäivän aikana.

2. Ulkomaalaisvirasto rekisteröi hakemuksen ja kuulustelee hakijaa ainoastaan tämän 
henkilöllisyyteen, alkuperämaahan ja matkareittiin liittyvistä asioista. 
Ulkomaalaisvirasto antaa turvapaikanhakijalle kyselylomakkeen, jossa häneltä 
kysytään turvapaikan hakemisen perusteista sekä mahdollisuuksista palata takaisin 
maahan, josta hän on paennut. Turvapaikan hakija allekirjoittaa kyseisen lomakkeen, 
minkä jälkeen se toimitetaan lautakunnalle yhdessä muiden asiakirjojen kanssa.

3. Ulkomaalaisvirasto määrittelee, mikä Euroopan unionin jäsenvaltioista on 
vastuussa hakemuksen käsittelystä Dublin II -asetuksen nojalla, ja käsittelee 
useampaan paikkaan osoitettuja turvapaikkahakemuksia.

4. Turvapaikkahakemuksen käsittely – pakolaisten ja valtiottomien henkilöiden 
lautakunnalla (CGRA) on toimivalta päättää pakolaisen tunnustamisesta sekä 
toissijaisen suojeluaseman myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

5. CGRA:n päätöstä koskeva muutoksenhaku ulkomaalaisten riita-asioita 
hoitavalta komitealta (CCE) – ulkomaalaisten riita-asioita hoitavalla komitealla on 
valtuudet vahvistaa tai muuttaa CGRA:n päätöksiä. Muutoksenhaku ulkomaalaisten 
riita-asioita hoitavalle komitealle (CCE) on tehtävä 15 vuorokauden kuluessa siitä, 
kun CGRA on ilmoittanut päätöksestään. Muutoksenhaku lykkää kyseisen päätöksen 
voimaantuloa.

6. CCE:n päätösten muutoksenhakuoikeus (purkuoikeus) on ainoastaan korkeimmalla 
hallinto-oikeudella.

Mikäli Belgiaan saapuvalla henkilöllä on kaikki vaadittavat asiakirjat, kun hän tekee 
turvapaikkahakemuksen, hän voi olla niin kutsutussa avoimessa keskuksessa hakemuksensa 
käsittelyn ajan. Avoimista keskuksista vastaa vuonna 2002 perustettu vastaanottovirasto 
FEDASIL.

Muut turvapaikanhakijat otetaan säilöön maassa sijaitseviin suljettuihin keskuksiin (lukuun 
ottamatta keskusta ”INAD”).
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Suljettuihin keskuksiin voidaan sijoittaa seuraavat turvapaikanhakijat:

turvapaikkahakemuksen rajalla tehneet henkilöt – tällaiset henkilöt otetaan aina 
säilöön keskuksiin. Heitä pidetään keskuksissa turvapaikkahakemuksen käsittelyn 
koko keston ajan;

Belgiassa hakemuksensa tehneet turvapaikanhakijat, joiden hakemus on hylätty
(mukaan luettuna korkeimpaan hallinto-oikeuteen vedonneet henkilöt), myös 
avoimeen keskukseen hakemuksen käsittelyn ajaksi sijoitetut henkilöt;

turvapaikkahakemuksen suljetussa keskuksessa tehneet henkilöt: kyseiset henkilöt on 
otettu säilöön laittoman maassa oleskelun vuoksi. Suljettuun keskukseen saavuttuaan 
he tekevät turvapaikkahakemuksen ja jäävät keskukseen käsittelyn ajaksi;

toisessa EU:n jäsenvaltiossa turvapaikkahakemuksen tehneet henkilöt tai toista kertaa 
Belgiassa turvapaikkaa hakevat henkilöt.

III. Tapaaminen kansalaisjärjestöjen kanssa

Kansalaisjärjestöjen mukaan ulkomaalaisten säilöönottomenettely Belgiassa rikkoo 
huolestuttavalla tavalla perusoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. He muistuttavat, että 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen mukaan 
vapauden on oltava peruskäytäntö ja säilöönoton on oltava poikkeustapaus. 
Turvapaikkamenettelyn uudistuksesta lähtien todennäköisyys rajoilla sekä maan sisällä 
tapahtuvaan turvapaikanhakijoiden säilöönottoon on selvästi kasvanut5. Lisäksi 
säilöönottoajat ovat pidentyneet, sillä nyt hakija voidaan sijoittaa suljettuun keskukseen koko 
menettelyn ajaksi, eikä ainoastaan vastaanottovaiheen ajaksi, kuten aiemmin.6

Kansalaisjärjestöt korostivat seuraavia ongelmia parlamentin edustajia tavatessaan:

1. Lasten säilöönotto
Kansalaisjärjestöjen mukaan säilöön otettujen lasten lukumäärän lisääntyminen on viime 
vuosina saanut äärettömän huolestuttavat mittasuhteet. Kun vuonna 2004 säilöön otettiin 
152 lasta, vuonna 2006 vastaava luku oli 627. Todellisuudessa lapsia on vielä enemmän, sillä 
mukaan ei ole laskettu Vottemin keskusta, jonne otettiin lapsia säilöön vuoden 2006 
maaliskuusta kesäkuuhun, eikä keskusta ”127”, jonne lapsia on sijoitettu koko ajan ja 
sijoitetaan edelleen.

Järjestöt huomauttavat, että säilöönotto vaikuttaa todistetusti lapsen psykologiseen 
kehitykseen, mikä käy ilmi useista tutkimuksista. Esimerkiksi Brysselin vapaan yliopiston 
vuonna 1999 julkaiseman tutkimuksen ja sisäasiainministeriön tilaamaan tutkimuksen sanoma 
on selkeä: ”Lapsiperheiden säilöönottaminen on nykyisissä olosuhteissa sopimatonta lapsen 
oikeuksien ja hyvinvoinnin kannalta. Lapsia otetaan tällä hetkellä säilöön pikemminkin 

                                               
5 Ulkomaalaisten maahan tulemista, maassa oleskelua, maahan asettumista ja maasta poistamista koskevan 
15. joulukuuta 1980 annetun lain 74/6 pykälän 1 a momentti. Turvapaikanhakija voidaan ottaa säilöön 
hakemuksen esittämisen jälkeen jopa 15 tapauksessa.
6 Ulkomaalaisten maahan tulemista, maassa oleskelua, maahan asettumista ja maasta poistamista koskevan 
15. joulukuuta 1980 annetun lain 74/6 artiklan 2 pykälä. Kun aiemmin säilöönottoaika ei menettelyn aikana 
ehdottomasti saanut ylittää kahta kuukautta, nyt tietyissä tapauksissa hakijaa saatetaan pitää säilössä jopa kolme 
kuukautta ja 15 päivää antamatta lainvoimaista päätöstä.
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mielivaltaisin perustein, eikä äärimmäisinä poikkeustapauksina. Tietyt ryhmät otetaan 
automaattisesti säilöön. Näihin kuuluvat erityisesti sellaiset perheet, joihin sovelletaan 
Dublinin yleissopimusta. Säilöönotto on näissä tapauksissa todellakin automatisoitu, ja näin 
ollen siitä on tullut arkipäivää.”7

Tutkimustuloksia ovat vahvistaneet viime kuukausina julkaistut muut selonteot, esimerkiksi 
lapsen oikeuksia valvovan flaamilaisen viranomaisen (Commissaire Flamand aux droits de 
l'enfant)8 ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön9 julkaisut.

2. Säilöönottoajat
Kansalaisjärjestöjen mukaan lailla säädetystä viiden kuukauden enimmäisajasta huolimatta 
säilöönottoajat ovat joskus todellisuudessa paljon pidempiä. Jotkut ovat viettäneet yhteensä 
jopa yli vuoden keskeytyksettä eri suljetuissa keskuksissa. Näin pitkillä säilöönottoajoilla on 
tuhoisat psykologiset vaikutukset kyseisiin henkilöihin.

3. Oikeudellinen epävarmuus
Useita säilöönotettuja hämmentävät erilaiset menettelyt. Vierailujen yhteydessä 
kansalaisjärjestöt ovat todenneet puutteita säilöönotettujen tiedottamisessa, oikeusavussa ja 
tiettyjen menettelyjen karenssiajoissa.

Keskuksissa ei ole tulkkeja. Toisinaan tulkkipalveluja käytetään puhelimen välityksellä, mutta 
joskus muut säilössä olevat maahanmuuttajat joutuvat tulkkaamaan toisilleen ja 
kamppailemaan hallinnollisten tai lainsäädännöllisten tekstien kääntämiseen liittyvien 
haasteiden kanssa.
Oikeudellinen epävarmuus johtuu muun muassa seuraavista syistä:

– Keskusten sosiaalipalvelut eivät ole riippumattomia: niistä vastaavat 
sisäasiainministeriön alaiset virkamiehet, joiden tehtävänä on tiedottaa säilöönotettuja, 
mutta myös ”valmistella heidän mahdollista karkottamistaan”10.

– Maahanmuuttajille annetut tiedot ovat puutteellisia: Säilöönotetuille annetut tiedotteet 
menettelyistä eivät ole ajan tasalla (useita kuukausia sen jälkeen, kun uusi 
turvapaikkamenettely oli astunut voimaan, siitä ei ollut yhtäkään esitettä saatavilla eri 
kielillä), eikä säilöönotetuille anneta aina tietoa muutoksenhakumahdollisuuksista. 
Myös UNHCR on todennut nämä puutteet.

– Oikeusapuun liittyvät ongelmat.

                                               
7 Tutkimuksessa käsitellään vaihtoehtoja lapsiperheiden sijoittamiselle suljettuihin keskuksiin ennen heidän 
karkottamistaan. Osa 2: ”Tulevaisuuden näkymät ja suositukset”:
http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_FR.pdf
, s. 19.
8 Lapsen oikeuksia valvova viranomainen Kinderrechtencommissariaat: ”Heen en retour: Kinderrechten op de 
Vlucht”.
9 Lääkärit ilman rajoja -järjestö: ”Le coût humain de la détention”.
10 Suljetuissa keskuksissa sovellettavasta toimintamallista ja säännöistä 2. elokuuta 2002 annetun kuninkaan 
asetuksen 68 pykälän mukaisesti virkamiesten työhönotosta vastaava julkinen laitos (Selor) täsmentää suljettujen 
keskusten sosiaalityöntekijöille suunnatussa työpaikkailmoituksessaan että: ”kotiin palauttamisesta vastaavan 
virkamiehen tehtävänä on keskustelujen avulla valmistaa asukkaita maasta poistumiseen siten, että se on 
mahdollista hoitaa tehokkaasti ja inhimillisissä olosuhteissa.”



PE404.456v01-00 8/23 PV\714008FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Säilöönotetulla on oikeus hakea maastapoistamismääräyksensä lykkäämistä. 
Lykkäystä voi todellisuudessa anoa vain vuorokauden sisällä säilöönottopäätöksen 
saamisesta. Joissakin keskuksissa (muun muassa keskuksessa ”127 bis”) maksuttoman 
asianajajan saaminen voi kestää kolmesta neljään päivään, minkä takia säilöönotetut 
menettävät heti alkuun erittäin tärkeän mahdollisuutensa hakea lykkäystä. Näin lyhyt 
määräaika herättää myös kysymyksen sen laillisuudesta (ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 13 artikla).

4. Turvapaikanhakijoiden pidättäminen
Kansalaisjärjestöjen kertoivat tavasta, jolla ihmisiä joskus pidätetään. Hakija kutsutaan 
perheineen tulemaan paikalle jonkin harmittoman hallinnollisen kysymyksen vuoksi, 
esimerkiksi täydentämään hakemusta. Kun hakija saapuu ulkomaalaisvirastoon, hänet 
pidätetään ja viedään suljettuun keskukseen, vaikka tällainen mahdollisuus ei käynyt 
mitenkään ilmi kutsusta saapua paikalle.

Tämä Belgian viranomaisten käyttämä käytäntö on tuomittu Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa asian Čonka yhteydessä11: tuomioistuin täsmensi, että Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklaa rikotaan, kun valtionhallinnossa tietoisesti päätetään 
suunnitellun karkotuksen toimeenpanon yhteydessä vaivattomuuden ja tehokkuuden 
takaamiseksi harhauttaa ihmisiä, vaikkakin he ovat laittomasti maassa, kutsumalla heidät 
paikalle, jotta heidän vapautensa saataisiin riistettyä. Rikkomus on vakava etenkin, kun kyse 
on ihmisistä, jotka eivät oleskele maassa laittomasti.

Niin sanottua Dublinin menettelyä soveltaen (katso edellä) jopa useita kuukausia 
säännöllisesti kokoontumisissa käyneet henkilöt pidätetään yllättäen ja otetaan säilöön sillä 
perusteella, että he saattaisivat kieltäytyä rajalle kuljettamisesta.

Tällaiset käytännöt vahvistuivat todeksi Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailun 
aikana maahanmuuttajien kertomusten perusteella ja erityisesti sellaisen nuoren naisen 
kohdalla, joka oli pidätetty kyseisellä tavalla yhdessä lastensa kanssa ja sitten viety suljettuun 
keskukseen.

5. Suljetuissa keskuksissa yleisesti tavatut sairaudet ja psykologiset ongelmat
Kansalaisjärjestöt kertovat, että säilöön otetaan säännöllisesti vakavasti sairaita ihmisiä ja että 
jotkut sairastuvat säilöönoton suorana seurauksena. On syytä korostaa, että terveydenhoito- ja 
sosiaalipalvelut eivät ole riippumattomia ja että psykologien tapaamiset hoitaa yksi keskuksen 
johdon jäsenistä.

6. Säilöönoton olosuhteet
Vanhanaikaisuuteen liittyvien ongelmien lisäksi vankilaelämällä on omat erityispiirteensä. 
Siihen kuuluu jatkuva vartijoiden läsnäolo, piikkilanka-aidat, videovalvonta ja 
rangaistustoimenpiteet jopa eristämiseen saakka. Keskuksesta on hyvin rajalliset 
mahdollisuudet päästä ulos (noin kahdeksi tunniksi päivässä) ja pitää yhteyttä ulkopuolisiin 
(puhelinkortilla on mahdollista soittaa ulkopuheluja, mutta ainoastaan asianajajalta voi ottaa 
puheluja vastaan).

                                               
11  Asia nro 51564/99, Čonka v. Belgia, CEDH, osasto 3, Kok. 2002 – I – (5.2.2002).
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Lisäongelmia säilöönotetuille, joista osa on asunut Belgiassa vuosia ja luonut sinä aikana 
ihmissuhteita maassa, aiheuttaa se, että heidän läheisensä eivät pääse vierailemaan
lentokentän yhteydessä sijaitsevissa keskuksissa.

Kansalaisjärjestöt valittavat lisäksi, että niiden oikeus vierailla keskuksissa ei ole vakaalla 
pohjalla, sillä oikeudesta päättää sisäasianministeriö, ja valtionhallinto voi evätä oikeuden 
perusteitta. Kansalaisjärjestöjen mukaan tämä saattaa heikentää niiden toimintaa. 
Kansalaisjärjestöjä ei päästetä ollenkaan keskukseen ”INAD”.

7. Karkotusten yhteydessä tapahtuva painostus ja väkivalta12

Karkotusten pääpiirre on niiden avoimuuden puute. Ulkoista valvontaa on hädin tuskin 
lainkaan, ja sisäiset tarkistukset ovat satunnaisia. Videovalvontaa ei ole, ja tosiasialliset 
mahdollisuudet valittaa päätöksestä ovat lähes olemattomat. Kansalaisjärjestöt kertoivat, että 
karkotuksen yhteydessä on sattunut useita väkivaltatapauksia.

IV. Selostus vierailusta säilöönottokeskuksissa

A. Keskus ”INAD” (Zaventemin lentokentällä)

Keskus ”INAD” sijaitsee Bruxelles-National -lentokentän rakennuksissa. Se perustettiin niin 
sanottujen ”sopimattomien” henkilöjen vastaanottoa varten eli sellaisia miehiä, naisia ja lapsia 
varten, joilta on kielletty pääsy alueelle ja jotka käännytetään päästämättä heitä ollenkaan 
maahan.

Keskus avattiin sen jälkeen, kun Belgiaa oli arvosteltu asuinoloista ja terveydenhoidon 
puutteesta, joista (jopa paljaalle lattialle nukkumaan laitetut) Belgiasta heti käännytetyksi 
joutuneet ihmiset joutuivat kärsimään.

Keskukseen ”INAD” voidaan ottaa säilöön seuraavia henkilöitä:

 henkilöt, jotka on torjuttu rajalla sillä perusteella, että heillä ei ole maahan tuloon 
vaadittuja asiakirjoja tai että heidän matkansa tarkoitus on rajaviranomaisten mielestä 
”epäselvä”13. Heidät otetaan säilöön, kunnes heidät maahan tuonut lentoyhtiö kuljettaa 
heidät takaisin;

 laittomasti maassa oleskelevat henkilöt, joiden karkottaminen katsotaan 
vaivattomaksi;

 sellaiset turvapaikanhakijat, joiden hakemukset on hylätty ja jotka on otettu säilöön 
suljettuun keskukseen ja siirretty sieltä keskukseen ”INAD” joitakin tunteja ennen 
karkotusta.

Vuotta 2006 koskeva kertomus, jonka valtuuskunta sai Belgian viranomaisilta, koskee myös 
200 EU:n kansalaista, jotka ovat oleskelleet keskuksessa ”INAD” (kansalaisia Maltasta, 

                                               
12Otteita kertomuksen ”Centres fermés pour étrangers Etat des lieux” tiivistelmästä: 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf. 
13 Katso todistajanlausunto jäljempänä. 
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Saksasta, Ranskasta, Puolasta, Iso-Britanniasta, Unkarista, Slovakiasta, Tšekin tasavallasta, 
Latviasta ja Liettuasta).

Vaikuttaa siltä, että keskukseen ”INAD” säilöönotetut henkilöt eivät periaatteessa joutuneet 
olemaan siellä pitkään, mutta mikäli he vastustivat torjumispäätöstä, he saattoivat joutua 
jäämään pidemmäksi aikaa.

Keskuksen kunto

Keskuksen tilat ovat ahtaat. Se on asunnon kokoinen ja koostuu verrattain pienistä huoneista: 
aula, olohuone, keittiö ja kaksi pientä makuusalia (erikseen miehille ja naisille), joissa 
molemmissa on viitisentoista kerrossänkypaikkaa. Ikkunoista näkyy koneiden laskeutumis- ja 
pysäköimisalue lentokentällä, mutta ikkunoita ei ole mahdollista avata. Säilöönotetuilla ei ole 
mahdollisuutta saada ulkoilmaa.

Kansalaisjärjestöt tai vierailijat eivät pääse keskukseen ”INAD”, mikä johtuu osaksi siitä, että 
keskus sijaitsee lentokenttäalueella. UNHCR pahoitteli valtuuskunnalle sitä, ettei se pääse 
säännöllisesti käymään keskuksessa ”INAD”.

Sosiaalityöntekijöitä keskuksessa ei ole. Keskukseen ”INAD” saapuvia lapsia varten ei ole 
minkäänlaista infrastruktuuria.

Valtuuskunta katsoo, että asumisolojen materiaaliset edellytykset eivät ole riittävät 
säilöönottoa varten, eivätkä etenkään pidempää kuin muutaman tunnin oleskelua varten. Näin 
ollen se on yhtä mieltä Euroopan neuvoston kidutusta ja epäinhimillistä tai halventavaa 
kohtelua käsittelevän komitean keskusta ”INAD” koskevan viimeisimmän kertomuksen 
päätelmien kanssa.

Uutta keskusta ilmeisesti suunnitellaan.

Viranomaisten kanssa käydyt keskustelut

Viranomaisten edustajien ja erityisesti ulkomaalaisviraston edustajan kanssa käydyissä 
keskusteluissa jälkimmäisenä mainittu kertoi valtuuskunnalle vastauksena hänelle esitettyyn 
kysymykseen, että karkotuksen aikana hermostuneilta tai aggressiivisilta vaikuttavat henkilöt 
laitetaan käsirautoihin pakenemisen estämiseksi tai turvallisuussyiden takia. Käsirautoja 
käytetään lisäksi silloin, kun henkilöitä kuljetetaan keskuksesta toiseen tai keskuksesta 
lentokentälle.

Esittelijälle vastattiin seuraavasti kysymykseen siitä, mihin maahan ihmiset käännytetään: 
Ihmiset karkotetaan kauttakulkumaahan tai heidän alkuperämaahansa. Esimerkkinä otettiin 
esille tapaus, jossa henkilö saapuu Belgiaan Afrikasta Libyan kautta. Ulkomaalaisviraston 
edustaja kertoi, että tällaisessa tapauksessa henkilöt lähetetään takaisin kauttakulkumaahan 
Libyaan lentoyhtiön vastuuta koskevien (Chicagon sopimuksen) säännösten nojalla.

Ulkomaalaisviraston edustaja selvitti tilannetta valtuuskunnalle keskustelussa ulkomaalaisten 
sijoittamisesta kauttakulkualueelle.
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Kun henkilö saapuu rajalle, hänelle annetaan kaksi erillistä päätöstä, erikseen torjumista 
koskeva päätös ja päätös säilöönottamisesta. Mikäli neuvoston osasto päättää, että säilöönotto 
on laiton ja että henkilö on vapautettava, ulkomaalaisvirasto päättää ”vapauttaa” henkilön 
kansallisen lentokentän kauttakulkualueelle.
Valtuuskunta katsoo, että käytäntöä ei voida hyväksyä. Henkilöt lähetetään 
kauttakulkualueelle ilman saattajaa, heidän on nukuttava lentokentän tuoleilla tai jopa maassa, 
eikä heillä ole mahdollisuutta peseytyä. Näin ollen säilöönotto oikeastaan jatkuu, ja 
ainoastaan sen paikka vaihtuu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion mukaan 
kauttakulkualue voidaan katsoa säilöönottopaikaksi14.

Lisäksi mainitunlainen ”vapauttaminen” mitätöi pelottavalla tavalla lailla säädetyn 
mahdollisuuden hakea muutosta päätökseen, jonka nojalla henkilö otetaan säilöön suljettuun 
keskukseen (”INAD”), mikä on vastoin ihmisoikeuksia koskevaa Euroopan yleissopimusta. 
Säilöönotetuille kerrotaan, että mahdollisen vapauttamisen seurauksena heidät sijoitetaan 
kauttakulkualueelle, mikä saa suuren osan luopumaan lainsäädännöllä vahvistetusta 
mahdollisuudesta anoa vapauttamista.
Käytännön ovat jo tuoneet laajalti julki belgialaiset kansalaisjärjestöt, asianajajat ja Belgian 
valtakunnansovittelija. Vuonna 2003 myös Brysselin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
totesi, että Belgian valtio syyllistyi välivallantekoon, jota yritettiin naamioida muuksi 
toiminnaksi. Luvatonta ja oikeusvaltion periaatteiden vastaista on tuomioistuimen tuomion 
mukaan se, että Belgian valtio siirtää ulkomaalaisen toiseen suljettuun tilaan 
(kauttakulkualueelle), jossa elinolot ovat epäinhimilliset ja ihmisarvoa alentavat, toivoen, että 
henkilö päättää vapaaehtoisesti toteuttaa maastapoistomääräyksen.

Viimeisimmässä Belgiaa koskevassa kertomuksessaan15 kidutuksen ja epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen komitea myös suosittaa, että Belgian 
viranomaiset ryhtyvät välittömästi tarvittaviin toimiin lopettaakseen tämän käytännön 
lopullisesti. Esittelijä kannattaa täysin näitä suosituksia ja on pyytänyt ulkomaalaisvirastolta 
selvitykset kyseisistä käytännöistä, etenkin kun parlamentin edustajien tietoon on tullut kolme 
vastaavaa kauttakulkualueelle ”vapauttamisen” tapausta syyskuun 2007 aikana.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on äskettäin 24. tammikuuta 2008 antamassaan 
tuomiossa16 tuominnut Belgian kahden palestiinalaisen ”vapauttamisesta” Brysselin 
lentokentän kauttakulkualueelle. Tuomioistuin katsoi, että siirto kauttakulkualueelle on 
säilöönotto ja että tämä säilöönotto on laiton sekä epäinhimillinen ja ihmisarvoa alentava.

Maahanmuuttajien todistajalausunnot

Vierailun aikana keskuksessa oli ainoastaan kolme ihmistä. Heistä kahdella, kongolaista ja 
ruandalaista alkuperää olevalla henkilöllä, oli maahan tuloa varten tarvittavat asiakirjat 
(opiskelijaviisumi, matkustusasiakirjat, rahaa jne.), mutta he olivat tulleet torjutuksi rajalla, 
koska heidän matkansa tarkoitus ei ollut rajaviranomaisten mukaan ”selkeä”. Heidät otettiin 
säilöön, kunnes heidät maahan tuonut lentoyhtiö kuljettaa heidät takaisin.

                                               
14  Tuomiot asioissa Guzzardi v. Italia, 6. marraskuuta 1980, Amuur v. Ranska, 25. kesäkuuta 1996, ja Shamsa v. 
Puola, 27. marraskuuta 2003.
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49.
16 Asia RIAD ja IDIAB v. BELGIA (haasteet nro 29787/03 ja 29810/03).
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Kuten näiden kahden henkilön tapauksessa, kun henkilö saa päätöksen, ettei häntä päästetä 
maahan, hänelle annetaan

lomake, jossa ilmoitetaan perustelut,
päätös säilöönottamisesta suljettuun keskukseen.

Lomake on rajavalvontavirkamiesten täyttämä, ja se laaditaan flaamin kielellä. Ulkomaalaisen 
on allekirjoitettava lomake. Valtuuskunta oli yllättynyt siitä, että ulkomaalaiselle ei anneta 
lomakkeen käännöstä edes sellaisessa tapauksessa, että hän puhuu jotakin toista Belgian 
kahdesta muusta virallisesta kielestä eli ranskaa tai saksaa.
Päätös säilöönotosta suljettuun keskukseen on laadittu flaamin ja ranskan kielellä, mutta 
päätökseen johtanut maastapoistumismääräys annetaan ainoastaan flaaminkielisenä.

Henkilöllä on 24 tuntia aikaa tehdä erittäin kiireellinen maastapoistumismääräystä 
(keskeyttämistä) koskeva muutoksenhakupyyntö. Mikäli ulkomaalaisten riita-asioita hoitava 
komitea ei ole antanut vastaustaan 72 tunnin kuluessa, karkottaminen voidaan toteuttaa 
uudelleen.

Asianajajan apua toivoville henkilöille keskuksen viranomaiset antavat puhelinluettelon. 
Aulassa on yleinen puhelin, mutta siinä on mahdotonta puhua rauhassa. Mikäli asianajaja 
haluaa tavata asiakkaansa, se on tehtävä lentokentällä poliisilaitoksen tiloissa, jonne poliisit 
saattavat asiakkaan keskuksesta ”INAD”.

B. Kauttakulkukeskus ”127” (Melsbroek)

Keskus sijaitsee Melsbroekissa sotilaslentokentän vieressä.
Se on rakennettu valmiista parakeista (jotka sisältävät makuusalit, joissa on noin 
20 sänkypaikkaa, sekä yhteistilan, keittiön, ruokasalin ja vastaanottohuoneet). Vain pieni osa 
keskuksesta muodostuu kiinteistä rakennuksista (johdon sekä sosiaalipalveluiden ja 
terveydenhuollon tilat). Keskukseen kuuluu pieni piha, mutta ulkoiluajat ovat hyvin rajalliset. 
Keskusta ympäröi säleiköt ja piikkilanka-aidat.

Keskuksen tilat ovat kuluneet. Se on peräisin vuodelta 1988, jolloin se rakennettiin 
väliaikaista tarkoitusta varten. Valtuuskunta huomauttaa, että niin kutsuttu väliaikainen 
tilanne on nyt kestänyt 20 vuotta. Uuden keskuksen rakentamisesta keskuksien ”INAD” ja 
”127” tilalle on puhuttu useiden vuosien ajan. Sisäasiainministeri P. Dewael käynnisti 
hankkeen jo useita kuukausia sitten, mutta rakennusurakan on tarkoitus alkaa vasta 
maaliskuussa 2009, ja uuden keskuksen on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2010.

Keskukseen otetaan säilöön seuraavia henkilöitä: miehiä, naisia ja mukana tulevia lapsia, 
turvapaikanhakijoita ja maassa laittomasti oleskelevia henkilöitä.

Keskuksen tilasta vuonna 2006 laaditusta kertomuksesta käy ilmi seuraavat lukemat:

Yhteensä 2 132 henkilöä on kirjattu keskukseen vuonna 2006, ja lukema on noussut vuosi 
vuodelta.

Henkilöistä 558 oli naisia, 152 aikuisten mukana tulleita alaikäisiä lapsia ja 31 yksin tulleita 
alaikäisiä.
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Yksin tulleiden alaikäisten lasten keskimääräinen oleskeluaika vuonna 2006 oli 
25,2 vuorokautta, lyhin oleskeluaika oli yhden vuorokauden ja pisin 66.

Henkilöiden keski-ikä oli 27 vuonna 2006. Nuorin keskuksen asukas oli kolmen kuukauden 
ikäinen ja vanhin 64-vuotias.

Yksi henkilö vapautettiin kauttakulkualueelle, ja kolme henkilöä karkasi keskuksesta.

Selonteon mukaan keskuksessa pidettiin vuonna 2006 useampia satoja Euroopan unionin 
kansalaista, jotka jakautuivat alkuperämaansa mukaan seuraavasti: Puola: 321, Tšekin 
tasavalta: 12, Unkari: 11, Slovakia: 10, Latvia: 5, Viro: 2, Saksa: 1, Slovenia: 1.

Valtuuskunnan vieraillessa keskuksessa ”127” ulkomaalaisviraston edustaja kertoi, että 
jäsenvaltioiden kansalaisia pidetään keskuksessa, mikäli heitä epäillään pikkurikoksista tai 
laittomasta työskentelystä. Kyseisten henkilöiden sulkeminen keskukseen ilman 
minkäänlaista tuomiota herättää paljon kysymyksiä. Edustajat esittivät keskuksesta vastaaville 
viranomaisille kysymyksiä aiheesta ja arvioivat, että lisäselvityksiä tarvitaan, sillä mikäli 
henkilöt ovat rikollisia, asia on ratkaistava oikeudessa, ja mikäli henkilöt taas eivät ole 
syyllistyneet rikokseen, heidät on vapautettava.

Perheiden ja mukana seuraavien tai yksin tulleiden lasten mukanaolo on hyvin ongelmallista, 
kun otetaan huomioon, että säilöönotossa molemmat sukupuolet asuvat läheisessä 
kanssakäymisessä keskenään. Lapset nukkuvat samoissa tiloissa kuin aikuiset, jotka eivät 
kuulu heidän perheeseensä.

Perheenjäsenet tai ystävät eivät saa vierailla säilöönotettujen luona, mikä johtuu osaksi siitä, 
että keskus sijaitsee lentokenttäalueella. Kansalaisjärjestöjen edustajat vierailevat heidän 
luonaan. 

Maahanmuuttajien todistajanlausunnot 

Valtuuskunnan tapaamat henkilöt esittelivät lapsensa edustajille ja sanoivat, ettei keskus ole 
lasten paikka. Lapset elävät ja nukkuvat yhdessä vieraiden aikuisten kanssa ja kuulevat kaikki
aikuisten väliset keskustelut.

Jotkut valittivat lentokoneiden laskuista ja nousuista lähtevää melua, joka yltyy toisinaan 
korviahuumavaksi.

Ruandasta peräisin oleva poika kertoi menettelyn kulusta omalla kohdallaan ja valitti, ettei 
hänen ole annettu itse täyttää ulkomaalaisviraston kyselylomaketta. Lomakkeen täyttänyt 
virkailija oli antanut virheellistä tietoa, ja sen mukaisesti oli päätetty jatkotoimista.

Belgian lainsäädännön nojalla ulkomaalaisvirasto rekisteröi hakemuksen, haastattelee 
henkilön ja antaa ulkomaalaiselle kyselylomakkeen, jossa häneltä kysytään perusteista 
turvapaikkahakemuksen tekemiselle sekä mahdollisuuksista palata maahan, josta hän on 
paennut17. Turvapaikanhakija allekirjoittaa kyseisen lomakkeen, minkä jälkeen se toimitetaan 
lautakunnalle yhdessä muiden asiakirjojen kanssa.

                                               
17  15. joulukuuta 1980 annetun lain 51/10 pykälä.
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Lainsäädännössä ei ole minkäänlaista kohtaa, jonka nojalla olisi virkamiesten tehtävä täyttää 
lomake turvapaikanhakijan puolesta.

Valtuuskunnan tapaamien kansalaisjärjestöjen edustajien kertomusten mukaan vaikuttaa 
kuitenkin siltä, että käytännössä ulkomaalaisviraston virkailijat täyttävät lomakkeet 
turvapaikanhakijan puolesta. Tämä tapahtuu tulkin avustuksella, mutta hakijalla ei ole 
oikeutta asianajajaan. Turvapaikanhakijat valittavat kokemastaan pikakäsittelystä sekä 
suljettujen keskusten kehnoista oloista (melusta ja ilman lämpötilasta) ulkomaalaisviraston 
virkailijan tapaamisen osalta.

Ramadanin aikaan kuuluvia tapoja keskuksissa kunnioitetaan, ja sen aikana on mahdollista 
järjestää ruokailut aiemmin tai myöhemmin.

C. Kotiuttamiskeskus ”127 bis” (Steenokkerzeel)

Keskus sijaitsee Steenokkerzeelissa, muiden keskusten tapaan lentokentän vieressä. Sen 
ympärillä on kaksi erittäin korkeaa metalliaitaa ja useita piikkilankarivistöjä. Paikka näyttää 
hyvin paljon vankilalta. Ikkunoissa on kalterit.

Keskukseen kuuluu kaksi rakennusta. Ensimmäisessä rakennuksessa on sosiaalityöntekijät, 
hallinnollinen ja terveydenhoidosta vastaava henkilökunta sekä kurinpitoon käytettävä 
eristysselli. Sisäpihalla on ulkomaalaisille tarkoitettu rakennus, jota ympäröi viiden metrin 
korkuiset suojaristikot, joiden yläosa on piikkilankaa.

Keskuksessa pidetään laittomasti maassa oleskelleita henkilöitä sekä turvapaikanhakijoita, 
jotka voivat olla miehiä, naisia tai aikuisten mukana seuranneita tai yksin tulleita lapsia.

Lukumäärät18

Vuonna 2006 yhteensä 2 228 henkilöä (1 691 aikuista ja 537 lasta) kirjattiin 
Steenokkerzeelissa sijaitsevaan kotiuttamiskeskukseen ”127 bis” (lukemasta puuttuu 
520 henkilöä, jotka viettivät keskuksessa vain yhden yön). Vuonna 2005 vastaava luku 
oli 2 196.

Säilöönotetuista naisia oli 22,58 prosenttia, lapsia 24,10 prosenttia ja loput olivat miehiä. 
Keskuksessa oli neljä yksin tullutta lasta vuonna 2006.

Myös tässä keskuksessa on ollut säilötönotettuna EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia (Virosta, 
Unkarista, Latviasta, Puolasta, Slovakiasta ja Tšekin tasavallasta – 212 aikuista ja 81 lasta 
vuonna 2006).

Vuonna 2006 säilöönotto kesti keskimäärin 16,08 vuorokautta. Lyhin oleskeluaika kesti alle 
vuorokauden ja pisin kuusi ja puoli kuukautta. Vuoden 2006 aikana keskuksessa oli päivittäin 
keskimäärin 96,83 henkilöä.

Keskuksessa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja opettajia. Tietyt kansalaisjärjestöt saavat 
vierailla ulkomaalaisten luona, mutta perheenjäsenillä tai ystävillä ei ole tähän oikeutta.

                                               
18 Ulkomaalaisviranomaisen vuoden 2006 kertomus keskuksesta ”127 bis”.
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Maahanmuuttajien todistajanlausunnot

Monet ulkomaalaisista valittavat asiaankuuluvan terveydenhoidon puutteesta, sillä lääkärin 
tapaaminen on hankala järjestää, ja tapaamisissa ongelmana on tulkkauksen puute sekä 
käyntien pikainen luonne. Heitä on erityisesti järkyttänyt viidennellä kuulla raskaana olevan 
naisen tapaus. Valtuuskunta tapasi naisen, joka kärsii vaikeasta raskausajasta.

Nuorten lasten vanhemmat ilmaisivat huolensa siitä, ettei terveydenhoidon henkilökuntaan 
kuulu lastenlääkäriä.

Säilöönotetut valittivat, että heille annetaan särkylääkkeitä kaikkiin vaivoihin, ja vaikkei 
vaivoja olisikaan, ja että heille ei kerrota heille määrättyjen lääkkeiden luonteesta. Heille 
sanotaan ainoastaan, kuinka monesti päivässä lääkettä on otettava. Tällainen käytäntö rikkoo 
potilaan oikeuksia, etenkin kun potilaat ovat hankalassa tilanteessa, eikä heillä ole 
mahdollisuutta valita vaihtoehtoista lääkettä.

Säilöönotetut kertovat, että heitä on alkanut pelottaa yhä enemmän sen jälkeen, kun nuori 
turvapaikanhakija kuoli yllättäen syyskuussa 2007 ja keskuksen johto ei heidän mukaansa 
antanut asianmukaista selitystä tapahtuneelle.

Tietämättömyys siitä, kuinka hakemusten käsittely etenee ja mikä heitä odottaa, synkentää 
säilöönotettujen mielialaa.

Säilöönotettujen lausuntoja vahvistaa vuoden 2006 vuosikertomus, johon on kirjattu muun 
muassa

– kymmenien henkilöiden nälkälakot, joihin toisinaan osallistui keskuksen kokonaisia 
osastoja ja myös lapsia. Lakkojen tavoitteina oli tehdä kuulluksi valituksia ja moitteita 
tai osoittaa mieltä tavallisten ruoka-annosten riittämättömyydestä;

– kolme itsemurhayritystä vuonna 2006.

V. Esittelijän huomioita

Säilöönoton järjestelmällisyys

Esittelijä korostaa heti alkuun, että väliaikaisen hallinnollisen säilöönottomenettelyn luonne
itsessään rikkoo jo ihmisoikeuksia ja että hallinnollisen säilöönoton käsitettä on 
oikeudellisesta näkökulmasta mahdotonta hyväksyä. Hallinnollisesta rikkomuksesta (laiton 
maahantulo tai oleskeluluvan umpeutuminen) rangaistuksena seuraa henkilökohtaisen 
vapauden menettäminen, ja lisäksi vielä usein kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi.

Tämän vuoksi väliaikaista säilöönottoa varten tarkoitettuja keskuksia ei voida hyväksyä ja ne 
olisi lakkautettava kokonaan. Vasta niiden sulkemisen jälkeen voidaan konkreettisesti pohtia 
toisenlaista vastaanottomallia.

Erityisesti ei voida hyväksyä tapaa, jolla turvapaikanhakijoita kohdellaan. Vaikeista oloista 
kärsiviä ja turvapaikkaa Euroopasta hakevia miehiä, naisia ja lapsia ei voida sulkea laitoksiin, 
joissa rikotaan heidän yksilönvapautta ja jotka ovat perusoikeuksien vastaisia.
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Siksi esittelijän mukaan turvapaikanhakijoita ei pitäisi missään tapauksessa ottaa säilöön 
hallinnollisin perustein (kuten kansainvälisissä yleissopimuksissa on säädetty). 
Ulkomaalaisten sulkeminen keskuksiin rikkoo heidän perusvapauttaan, ja sen pitäisi olla 
poikkeuksellinen eikä säännönmukainen menettely, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on ennakkopäätöksellä vahvistanut.

Lisäksi Belgia näyttää harjoittavan rajalla turvapaikkahakemuksen tekevien sekä Dublinin 
menettelyn mukaisten turvapaikanhakijoiden ottamista säilöön järjestelmällisesti ja yleisesti 
katsomatta sitä, mihin henkilöryhmään (perheet, lapset) ulkomaalaiset kuuluvat tai millaiset 
mahdollisuudet heillä on saada ulkomaalaisvirastolta apua.

Uuden lain voimaantulon jälkeen turvapaikanhakijoiden säilöönotto on yleistynyt selvästi. 
Tämä on vastoin Geneven sopimuksen perusperiaatetta, jonka mukaan turvapaikanhakijoita ei 
pitäisi rankaista maahantulosta tai laittomasta oleskelusta maassa.

Myös Euroopan komissio muistuttaa kertomuksessaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
vastaanottodirektiivin soveltamisesta19, että koska säilöönotto kuitenkin on poikkeus yleisestä 
vapaata liikkumista koskevasta säännöstä ja sitä voidaan käyttää ainoastaan ”jos tämä 
osoittautuu tarpeelliseksi”, automaattinen säilöönotto ilman kyseisen henkilön tilanteen 
arviointia on ristiriidassa direktiivin kanssa.

Edellytykset sujuvalle turvapaikan haulle eivät täyty suljetussa keskuksessa. Sen lisäksi, että 
säilöönottoon liittyy voimakkaat psykologiset paineet, keskuksesta on muun muassa 
äärimmäisen hankalaa kommunikoida ulkopuolisten kanssa, saada riippumattoman 
sosiaalihuollon tai oikeuspalvelun tukea ja saada menettelyyn liittyviä tärkeitä tietoja (ei 
Internet-yhteyksiä).

Ilman todellista mahdollisuutta saada asianajajan apua on käytännössä mahdotonta tehdä 
muutoksenhakupyyntöä sen edellyttämien muotoseikkojen ja (erittäin lyhyiden) määräaikojen 
puitteissa. Koska ulkomaalaisten riita-asioita hoitavan komitean kanssa asioidaan kirjallisesti, 
turvapaikanhakijoilla ei ole juuri tilaisuutta esittää kantaansa suullisesti. Liian lyhyet 
määräajat huolestuttavat hyvin paljon.

Säilöönottoajat

Säilöönottoajan pituudella on merkitystä, kun otetaan huomioon, miten pitkät säilöönottoajat 
voivat vaikuttaa ihmiseen.

Nykyiset säilöönottoajat ovat kohtuuttomia, kun otetaan huomioon Euroopan neuvoston 
suositukset, joiden mukaan tämän tyyppisen säilöönoton enimmäiskesto saisi olla yhden 
kuukauden20. Käytännössä maahanmuuttajien säilöönottoa ei ole rajoitettu muilla määräajoilla 
Belgiassa, koska aika lasketaan alkavaksi alusta aina, kun henkilö vastustaa 
karkottamismääräystä.

                                               
19 Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun direktiivin 2003/9/EY soveltamisesta 
– KOM(2007)0745 lopullinen.
20 Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suositus 1547.
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Lisäksi Euroopan komission teettämässä tuoreessa selvityksessä21 todetaan seuraavaa:
Kun tutkitaan direktiivin soveltamista suljetuissa keskuksissa pidettyihin 
turvapaikanhakijoihin, säilöönottoaikojen kohdalla nousee esiin kysymys siitä, voidaanko 
lainmukaista kahden kuukauden säilöönottoaikaa (jota voidaan pidentää kahdeksaan 
kuukauteen asti) pitää kohtuullisena ja lyhimpänä mahdollisena ajanjaksona.

Alaikäisten säilöönotto

Belgiassa suljettuihin keskuksiin sijoitetaan sekä aikuisten mukana että yksin tulleita lapsia. 
Kansalaisjärjestöjen mukaan lukumäärät ovat nousseet.

Lasten säilöönotto on lapsen oikeuksista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen22 vastaista,
puhumattakaan koulutuksen keskeytymisen ongelmasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on antanut äskettäin Belgialle tuomion alaikäisen säilöönotosta ja maastapoistamisesta23. 
Tuomioistuin katsoi epäinhimilliseksi kohteluksi säilöönoton aikuisille tarkoitetussa 
keskuksessa ja säilöönoton aikuisten kanssa samanlaisissa olosuhteissa huomioimatta 
henkilön iästä johtuvia tarpeita ja erityistä haavoittuvaisuutta.

Euroopan komission kertomuksessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
vastaanottodirektiivin soveltamisesta24 Belgia luetaan maihin, jotka kieltävät säilöönotetuilta 
lapsilta kouluttautumismahdollisuudet tai tekevät kouluttautumisen käytännössä 
mahdottomaksi tai hyvin rajalliseksi. Komissio muistuttaa tämän olevan 
vastaanottodirektiivin säädösten vastaista. Vastaanottodirektiivin nojalla jäsenvaltioiden on 
annettava turvapaikanhakijoiden alaikäisille lapsille ja alaikäisille turvapaikanhakijoille 
mahdollisuus käydä koulua vastaavin edellytyksin kuin vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisille niin kauan kun heitä tai heidän vanhempiaan koskevaa 
maastapoistamistoimenpidettä ei tosiasiallisesti panna täytäntöön. Tällainen koulutus 
voidaan järjestää vastaanottokeskuksissa.25

Komissio huomauttaa lisäksi, että tietyissä jäsenvaltioissa, Belgia mukaan luettuna, ei ole 
erityistä menettelyä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tunnistamiseksi. 
Sen mukaan ihmisten erityistarpeiden huomioonottaminen on hyvin kyseenalaista, ja 
kyseenalaista on siten myös se, millaiset olosuhteet heillä on jäsenvaltioissa, joista puuttuu 
tällaiset valmiudet. Selonteon mukaan
voi koitua vakavia ongelmia, mikäli jäsenvaltiot jatkavat sellaisten turvapaikanhakijoiden 
säilöönottoa, joilla on erityistarpeita.
Erityisten olosuhteiden perusteella herkässä asemassa olevien turvapaikanhakijoiden 
säilöönottoon pitäisi turvautua vain äärimmäisenä keinona hyvin perustelluista syistä.26

                                               
21 Belgiaa koskeva selvitys Euroopan komissiolle vastaanottodirektiivin soveltamisesta; selvitys tuki komissiota 
kertomuksen laatimisessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille kyseisen direktiivin soveltamisesta, 
KOM(2007)0745 lopullinen.
22 Lapsen oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous 
hyväksyi ja avasi allekirjoittamista, ratifioimista ja liittymistä varten 20. marraskuuta 1989 päätöslauselmassaan 
nro 44/25 ja joka astui voimaan 2. syyskuuta 1990 – katso http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm. 
23 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 12. lokakuuta 2006, nro 13178/03, Mubilanzila Mayeka ja Kaniki Mitunga 
v. Belgia.
24 Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 
koskevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun direktiivin 2003/9/EY soveltamisesta 
– KOM(2007)0745 lopullinen.
25 Vastaanottodirektiivin 10 artikla.
26 Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa 
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Esittelijä painottaa, että lapsia ei saisi missään tapauksessa ottaa säilöön ja että lapsen etujen
tärkeyttä ei saa unohtaa. Valtio, joka ei suojele lapsia, toimii vastoin kaikkien tärkeimpiä 
arvoja.

Säilöönotettujen tiedottamisen puutteet

Vastaanottodirektiivillä ja menettelydirektiivillä on selkeästi säädetty säilöönotettujen 
ulkomaalaisten tiedottamisesta. Säilöönotettujen kertomuksista käy kuitenkin ilmi, että heillä 
on hyvin vähän tietoa ja ymmärrystä menettelyistä, heidän oikeuksistaan ja 
valitusmahdollisuuksistaan tai yksinkertaisesti siitä, mitä heille tapahtuu. Tiedon puute oli 
erityisen ilmeinen keskuksessa ”127 bis”.

Keskukseen ”INAD” ei päästetä kansalaisjärjestöjä, vierailijoita tai edes asianajajia, jotka 
voivat puhua säilöönotettujen kanssa poliisilaitoksen tiloissa. Menettelydirektiivissä ja 
vastaanottodirektiivissä kuitenkin korostetaan, että asianajajien, UNHCR:n tai 
kansalaisjärjestöjen edustajien on voitava päästä keskuksiin avustamaan niihin sijoitettuja 
turvapaikanhakijoita. Niiden pääsyä voidaan rajoittaa ainoastaan keskuksen (eikä vieressä 
sijaitsevan lentokentän) ja sen tilojen sekä turvapaikanhakijoiden turvallisuuteen liittyvistä 
syistä. Menettelydirektiivin nojalla rajoitukset sallitaan ainoastaan edellyttäen, että tämä ei 
vakavasti rajoita tai estä oikeudellisen tai muun neuvonantajan pääsyä alueelle27.

Kahteen muuhun vierailun kohteena olleeseen keskukseen, ”127” ja ”127 bis”,
kansalaisjärjestöillä on vierailuoikeus, joka on epävakaalla pohjalla, ja ystäviä tai muita 
vierailijoita niihin ei päästetä ollenkaan.

Euroopan komission tilaamassa tuoreessa selonteossa28 kerrotaan, että suurimmalla osalla 
asukkaista ei ole vastaanottoa koskevaa tietoa. Suurin osa pidätetyistä ei tiennyt, että heillä on 
oikeus tehdä valitus. Heillä ei ole aina mahdollisuutta saada tulkkausta. Vakituisen 
terveydenhuollon järjestäminen oli ongelmana joissakin suljetuissa keskuksissa. Useat 
asukkaat valittivat, että heidän psyykkistä terveydentilaansa ei seurattu mitenkään. 
Oikeusavun luonteeseen ja laatuun liittyviä ongelmia havaittiin. Vaikka hallinnolliset puutteet 
saattoivat olla kunnossa, psykososiaalisella tasolla oli kuitenkin ongelmia. Lisäksi suljetuissa 
keskuksissa pidetyille turvapaikanhakijoille ei voida taata, että heidän perheenjäsenensä 
pidettäisiin samassa paikassa.

Lisäksi lasten koulutuksen järjestäminen on ongelma suljetuissa keskuksissa, joissa lapsia 
pidetään aikuisten kanssa vastoin lapsen oikeuksista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
37 artiklan c kohtaa.

                                                                                                                                                  
koskevista vähimmäisvaatimuksista 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun direktiivin 2003/9/EY soveltamisesta 
– KOM(2007)0745 lopullinen.
27 Menettelydirektiivin 16 artikla.
28 Belgiaa koskeva selvitys Euroopan komissiolle vastaanottodirektiivin soveltamisesta; selvitys tuki komissiota 
kertomuksen laatimisessa neuvostolle ja Euroopan parlamentille kyseisen direktiivin soveltamisesta, 
KOM(2007)0745 lopullinen.
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VI. Johtopäätökset

1. Tiettyjen turvapaikanhakijaryhmien järjestelmällistä säilöönottoa, erityisesti kun 
toimitaan Dublinin menettelyn mukaisesti ottamatta edes huomioon säilöönotettavien 
henkilöiden todellista tilannetta, ei voida a fortiori hyväksyä. Vielä järkyttävämmäksi 
tilanteen tekee se, että herkässä asemassa olevia henkilöitä (lapset, raskaana olevat 
naiset, perheet joilla on pieni lapsi, jopa vakavasti sairaat henkilöt jne.) otetaan 
säilöön.

2. Asuminen samoissa tiloissa vastakkaisen sukupuolen kanssa, melu, erilaiset 
painostuskeinot, vankilaolosuhteet ja asuminen yhdessä muiden säilöönotettujen 
kanssa aiheuttaa lisäksi sen, että toisinaan hyvin pitkät (jopa yli viisi kuukautta 
kestävät) säilöönotot koettelevat säilöönotettuja hyvin raskaasti.

3. Yhteisön kansalaisten säilöönottaminen on perusteetonta ja vastoin perusoikeuksia, 
sillä vapaudenriisto on kohtuuton rangaistus yksinkertaisesta hallinnollisesta rikkeestä
(esimerkiksi rekisteröinnin tekemättä jättämisestä kunnalle). Belgian viranomaisten 
toimittavat luvut ovat hyvin huolestuttavia, sillä niistä käy ilmi, että tapauksia on 
satoja.

4. Oikeutta tulkkauspalveluun ja päätöksen saamiseen hakijalle ymmärrettävällä kielellä 
olisi kunnioitettava kaikkien niiden ulkomaalaisten kohdalla, joita Belgian 
viranomaisten antamat päätökset koskevat. Erityisen ällistyttävää on se, ettei 
päätöksistä aina voi saada käännöksiä edes tietyille Belgian virallisille kielille.

Valtuuskunta suosittaa, että Belgian hallitus

1. Toimittaa selkeämmät selvitykset erityisesti

– yhteisön kansalaisten säilöönotosta suljettuihin keskuksiin Belgiassa.

– viimeisimpien (vuoden 2007) säilöönottojen lukumääristä yksityiskohtaisesti, eikä 
ainoastaan ”keskimääräisesti”.

2. Selvittää kantansa erityisesti siitä,

– aikooko se jatkaa automaattista säilöönottamiskäytäntöään, joka koskee jopa lapsia, 
huolimatta lukuisista selonteoista, joista käy ilmi käytännön vakavat seuraukset.

– missä tilanteissa se antaa luvan käyttää käsirautoja kuljetettaessa säilöönotettuja 
suljettuun keskukseen tai niistä pois.

–  miten se tulkitsee Chicagon sopimuksesta johtuvia kansainvälisiä velvoitteita ja 
suhdettaan kansainvälisiin ihmisoikeuksien suojelemista edistäviin välineisiin.

– millaiset oikeusperustat on sellaisten henkilöiden sulkemiselle keskuksiin, joita 
epäillään pikkurikoksista tai laittomasta työskentelystä.
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– miten vuoden 2006 kertomuksessa mainittujen itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden 
motiiveja ja olosuhteita on tutkittu.

3. Ryhtyy kiireellisesti tärkeisiin lakia ja asetuksia koskeviin toimenpiteisiin ja erityisesti

– lopettaa etenkin yhteisön kansalaisten säilöönottamisen.

– muuttaa maastapoistumismääräyksen muutoksenhaun tekemisen määräaikaa 
(nykyisestä 24 tunnista) ja määräaikaa ulkomaalaisten riita-asioita hoitavan komitean 
lausunnon saamiselle (72 tuntia) siten, että ulkomaalaisten riita-asioita hoitava 
komitean lausunnon saamatta jäämistä ei voida missään tilanteessa käyttää perusteena 
karkotukselle.

– lopettaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomitseman laittoman käytännön 
kutsua henkilö paikalle karkoitustarkoituksessa.

– lopettaa niin ikään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen äskettäin tuomitseman 
käytännön siirtää ulkomaalaisia kauttakulkualueelle.

– järjestää kouluttautumismahdollisuudet kaikille säilöönotetuille lapsille.

– turvaa mahdollisuudet säännöllisiin vierailuihin kaikissa keskuksissa (mukaan luettuna 
”INAD”) menettelyn eri vaiheissa säännöstellysti ja johdonmukaisesti sellaisille 
kansalaisjärjestöille, jotka haluavat vierailla keskuksissa jatkuvasti tarjotakseen 
neuvontaa säilöönotetuille, sekä UNHCR:lle.

– tekee tarvittavansa, jotta keskusten sosiaalipalvelut eivät ole enää riippuvaisia 
sisäasiainministeriöstä ja jotta suljetun keskuksen terveydenhoito ei ole riippuvaista 
keskuksen johdosta.

– takaa kaikkiin keskuksiin tulkkausta ja kulttuurienvälistä viestintää varten sellaisia 
tukihenkilöitä, jotka eivät ole riippuvaisia keskuksen omasta hallinnosta.
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ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE
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LIITE 2

Euroopan parlamentti
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan valtuuskunnan vierailu Belgiaan
11. lokakuuta 2007 

Ohjelmaluonnos 4

14.00–14.45 Bussimatka Euroopan parlamentista keskukseen ”INAD” 
(Zaventemin lentokentälle)

14.45–15.30 Vierailu keskuksessa ”INAD”

15.30–16.00 Matka kauttakulkukeskukseen ”127” Melsbroekiin

16.00–17.00 Vierailu keskuksessa ”127”

17.00–17.30 Matka kotiuttamiskeskukseen “127 bis” Steenokerzeeliin

17.30–19.00 Vierailu keskuksessa ”127 bis”

19.00–19.30 Paluumatka Euroopan parlamenttiin
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ANNEXE 3

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE D’ORGANISATIONS QUI ONT PARTICIPE A LA PREPARATION DE LA 
DELEGATION ET A LA REUNION PREPARATOIRE DU 10/10/2007

CIRE (Coordination et Initiatives pour et 
avec les Réfugiés et Etrangers)

Cédric Vallet

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Pieter Stockmans

UNHCR
Protection Unit

Christine Flamand

Centre pour l’égalité des chances et pour 
la lutte contre le racisme

Caroline Stainier

Ligue des droits de l'Homme asbl Pierre-Arnaud Perrouty

Médecins Sans Frontières
Artsen Zonder Grenzen

Pierre Ryckmans: °
Alice Rousseaux: °
Benoit De Gryse: °

Caritas international België Belgique Mathieu Beys

Jesuit Refugee Service (JRS) - Belgium   Edouard Jadot

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgische Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen

Mathilde Henkinbrant

Aide aux Personnes Déplacées asbl Régine Thiebaut

IOM Anne-Christine Roisin

Amnesty International EU Office Kris Pollet

AEDH Mélanie Bartezen
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