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Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapport tad-delegazzjoni tal-Kumitat LIBE 
dwar iż-żjara fiċ-ċentri magħluqa għal dawk li jfittxu l-ażil u l-

immigranti fil-Belġju

Rapporteur: Giusto CATANIA

I. Daħla – Kif tmexxiet iż-żjara

Fil-11 ta’ Ottubru 2007, delegazzjoni ta’ erba’ delegati Ewropej (ara l-lista ta’ parteċipanti 
mehmuża – l-Anness 1) marru fi tliet ċentri magħluqa għal dawk li jfittxu l-ażil u għall-
immigranti irregolari fil-Belġju. (ara l-programm mehmuż – l-Anness 2)

Iż-żjara kellha l-għan partikularment li tiġbor tagħrif dwar il-mod li bih jiġu milqugħa dawk li 
jfittxu l-ażil u l-immigranti fiċ-ċentri magħluqa fil-Belġju u ta’ kif qegħdin jiġu implimentati 
r-regolamenti u d-direttivi Ewropej li jikkonċernaw l-ażil, bħalma huma :
- id-Direttiva tal-Kunsill 2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi standards minimi 

għall-akkoljenza ta’ dawk li jfittxu l-ażil fl-Istati Membri1 (Direttiva dwar l-Akkoljenza),
- id-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 dwar standards minimi 

għal proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar ta’ l-istatus ta’ rifuġjati2 (Direttiva
dwar il-Proċedura),

- ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 343/2003 tat-18 ta’ Frar 2003 li jistabbilixxi l-kriterji 
u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina 
applikazzjoni għall-ażil iddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż 
terz3 (Regolament ta’ Dublin II).

Barra minn hekk, il-missjoni kienet okkażjoni biex jitwettaq skambju ta’ opinjonijiet mas-
soċjetà ċivili u biex id-delegazzjoni tiltaqa’ ma’ l-awtoritajiet. 

Din iż-żjara ssegwi żjajjar oħrajn simili tal-Kumitat LIBE fl-Italja, Spanja, Franza, Malta, il-
Greċja.

Qabel ma żaret iċ-ċentri, id-delegazzjoni rċeviet ħafna tagħrif mingħand diversi 
                                               
1 Il-Ġurnal Uffiċjali Nru L 031 tas-06/02/2003 p. 0018 – 0025
2 Il-Ġurnal Uffiċjali Nru L 326 tat-13/12/2005 p. 0013 – 0034
3 Il-Ġurnal Uffiċjali Nru L 050 tal-25/02/2003 p. 0001 - 0010
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organizzazzjonijiet u NGOs, u għalhekk id-delegazzjoni tixtieq tirringrazzjahom ħafna : 
partikularment lis-CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers : 
Koordinazzjoni u Inizjattivi għar-Refuġjati u l-Barranin u flimkien magħhom), iċ-Ċentru 
għall-opportunitajiet indaqs u għall-ġlieda kontra r-razziżmu, Médecins Sans Frontières, Aide 
aux Personnes Déplacées asbl. (għajnuna lil persuni spostati internament) u lill-UNHCR (Il-
Kummissjoni Għolja għar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti).

Id-delegazzjoni organizzat wkoll laqgħa fl-10 ta’ Ottubru 2007 ma’ għadd kbir ta’ 
rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet u NGOs attivi fil-qasam ta’ l-immigrazzjoni u l-ażil fil-
Belġju (ara l-lista mehmuża – l-Anness 3), li d-delegazzjoni tixtieq tirringrazzja ħafna għall-
kollaborazzjoni u d-disponibilità tagħhom.

Id-delegazzjoni marret fi tliet ċentri ta’ detenzjoni għall-immigranti u għal dawk li jfittxu l-
ażil : iċ-ċentri "INAD", "127" u "127 bis", li jirrapreżentaw tlieta mis-sitt ċentri magħluqa fil-
Belġju4.

Iż-żjara tad-delegati Ewropej ingħatat l-attenzjoni tal-midja Belġjana. Xi ġurnalisti Belġjani u 
ta’ l-istazzjon ta’ l-Euronews urew ix-xewqa li jsegwu d-delegazzjoni ġoċ-ċentri. Madankollu, 
l-aċċess għall-ġurnalisti, kif ukoll it-teħid ta’ ritratti fuq ġewwa taċ-ċentru ma ġiex awtorizzat
mill-Uffiċċju għall-Barranin, li huwa responsabbli mill-amministrazzjoni tat-tliet ċentri.

Għal din ir-raġuni, ġie miftiehem mal-ġurnalisti tal-ġurnali, tar-radju u tat-televiżjoni
(partikularment l-aġenzija tal-midja Belġjana, il-crew ta’ l-Euronews, RTBF Radio), li huma 
setgħu jistennew lid-delegazzjoni mal-ħruġ tagħha miċ-ċentru "127".

Fit-18 ta’ Ottubru 2007 saret Konferenza Stampa fil-Parlament Ewropew.

Wara ż-żjara, id-delegazzjoni xtaqet tiltaqa’ mal-Ministru għall-Intern responsabbli mill-
politika dwar l-ażil u l-immigrazzjoni, is-Sur Patrick Dewael. Fil-fatt tressqitlu proposta dwar 
dan, iżda l-Ministru kien tal-fehma li preferibbilment din il-laqgħa ssir mas-suċċessur tiegħu 
minħabba n-natura provviżorja tal-kariga tiegħu.

II. Kuntest

A. Kategoriji ta’ persuni li jistgħu jkunu detenuti fiċ-ċentri magħluqa 
Belġjani

Iċ-ċentri magħluqa Belġjani jilqgħu diversi kategoriji ta’ persuni:

 persuni li ssottomettew talba għall-ażil fil-Belġju (ara d-dettalji hawntaħt)

 persuni li ssottomettew talba għall-ażil f’pajjiż ieħor ta’ l-UE – meta persuna 
tressaq talba għall-ażil f’pajjiż ieħor ta’ l-UE, jew li tasal fit-territorju Belġjan billi 
tgħaddi minn ġo dan il-pajjiż, l-awtoritajiet jitolbu lill-pajjiż ikkonċernat biex jieħu 
responsabilità tal-persuna kkonċernata. Sakemm tittieħed lura f’dan il-pajjiż, il-
persuna tinżamm f’ċentru magħluq fil-Belġju.

                                               
4 L-oħrajn huma ċ-ċentru għall-immigranti irregolari ta’ Vottem (CIV), iċ-ċentru għall-immigranti 
irregolari ta’ Merksplas (CIM), iċ-ċentru għall-immigranti irregolari ta’ Bruges (CIB).
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 ċittadini Komunitarji  - minn rapporti annwali taċ-ċentri kif ukoll minn 
spjegazzjonijiet li rċeviet id-delegazzjoni, irriżulta li xi ċittadini Ewropej huma 
detenuti fiċ-ċentri magħluqa Belġjani bl-għan li jiġu espulsi. Skond id-
dikjarazzjonijiet ta’ l-uffiċjal responsabbli fl-Uffiċċju għall-Barranin, li saru matul iż-
żjara tad-delegazzjoni, ċittadini bħal dawn jistgħu jiġu arrestati mill-pulizija minħabba 
li jkunu ssuspettati li ħadu sehem f’delitti żgħar jew għamlu xogħol m’hux iddikjarat; 
wara dawn jittieħdu f’ċentri magħluqa bl-għan li jiġu espulsi.

 persuni li għexu b’mod irregolari fit-territorju Belġjan – persuni li baqgħu fit-
territorju Belġjan meta ma kellhomx id-dokumenti meħtieġa, persuni li l-permess 
legali biex jgħixu fir-Renju skadielhom, persuni kkunsidrati bħala theddida għall-ordni 
pubblika jew għas-sigurtà nazzjonali jew persuni li jeżerċitaw attività professjonali 
indipendenti jew f’subordinazzjoni mingħajr ma jkollhom fil-pussess tagħhom l-
awtorizzazzjoni meħtieġa għal dan l-għan, jistgħu jingħataw ordni biex jitilqu mit-
territorju b’deċiżjoni ta’ konsenja fil-fruntiera u għaldaqstant iċ-ċaħda tal-libertà.

 persuni msejħa " m’hux aċċettabbli " : mal-wasla tagħhom fil-fruntiera, ikunu 
suġġetti għall-miżura ta’ detenzjoni. Ġeneralment dawn ikunu detenuti fiċ-ċentru
"INAD".

B. Dewmien tad-detenzjoni

Jekk fl-imgħoddi proċedura ta’ l-ażil setgħet tieħu diversi snin, peress li setgħet anki twassal 
għall-espulsjoni ta’ familji li jkunu diġà integraw ruħhom fil-Belġju, il-figuri ppreżentati lid-
delegazzjoni bid-data ta’ l-2006 (meta kienet għadha fis-seħħ il-proċedura ta’ qabel) juru li l-
proċess sar iktar mgħaġġel.

Minkejja dan, mid-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida f’Ġunju 2007, id-dewmien tad-detenzjoni 
żdied, peress li sfortunatament it-totalità tal-proċedura, u m’hux biss dik li qabel kienet 
tissejjaħ il-fażi ta’ ammissibilità, tista’ titwettaq fiċ-ċentru magħluq. 

Id-dewmien tad-detenzjoni fil-prinċipju huwa limitat għal 5 xhur bil-liġi tal-15 ta’ Diċembru 
1980, bil-possibilità li d-dewmien tad-detenzjoni jiġi estiż għal tmien xhur, meta jkun hemm 
raġunijiet li jirrigwardaw l-ordni pubblika jew is-sigurtà nazzjonali li jiġġustifikaw din l-
estensjoni.
Barra minn hekk, fil-prattika, id-detenzjoni m’hi limitata minn l-ebda dewmien fil-Belġju 
peress li perjodu ta’ dewmien ġdid jibda’ japplika minn meta persuna tappella għall-
espulsjoni tagħha. 

Barra minn hekk, il-figuri tad-dewmien tad-detenzjoni li tressqu mill-Ministru għall-Intern 
jikkorrispondu biss għal viżjoni parzjali tar-realtà. Dan jindikah il-mod li bih jiġi kkalkulat id-
dewmien tad-detenzjoni. L-uniċi figuri li jikkomunika l-Uffiċċju għall-Barranin juru l-medja 
tad-dewmien tad-detenzjoni għal kull ċentru u m’hux il-medja tad-dewmien għal kull detenut.
Għalhekk lanqas ma jitqies id-dewmien totali ta’ detenzjoni li persuna tkun verament għaddiet 
minnu, peress li ma jiġux inklużi fil-kalkoli t-trasferimenti bejn iċ-ċentri. U t-trasferimenti 
bejn iċ-ċentri huma ħafna. Pereżempju, ir-rapport ta’ l-2006 taċ-ċentru "127 bis" jinnota li : 
Fost l-2 228 persuna rreġistrata, 126 kienu ġejjin minn ċentri oħra:
Fl-2006, 176 resident ġew ittrasferiti f’ċentru magħluq ieħor

Detenut li jkun inżamm xahrejn fiċ-ċentru "127", mbagħad tliet xhur fiċ-ċentru "127 bis", 24 
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siegħa fl-"INAD" qabel ir-ripatrijazzjoni jkun jidher fi tliet okkażjonijiet fl-istatistika. 
Għall-amministrazzjoni, dan ma jitqiesx bħala persuna li tkun inżammet għal iktar minn 
ħames xhur fid-detenzjoni. Anzi għall-kuntrarju, fuq livell ta’ statistika dan jitqies bħala 3 
individwi, li t-tul ta’ żmien tad-detenzjoni rispettiva tagħhom, li tidher għal kull ċentru, tkun 
ta’ xahrejn, tliet xhur u 24 siegħa. Paradossalment, dan id-detenut li jkun inżamm ħames xhur 
fiċ-ċentri magħluqa jagħti ċans lill-amministrazzjoni tbaxxi konsiderevolment l-istatistiki tad-
dewmien tad-detenzjoni.
Għalhekk huwa importanti li l-amministrazzjoni tippubblika d-dewmien tad-detenzjoni għal 
kull detenut u m’hux biss għal kull ċentru, u dan jidher li teknikament huwa possibbli anki 
skond il-fehma tad-Direzzjoni Ġenerali ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin.

C. Kummenti dwar il-proċedura ta’ l-ażil fil-Belġju

Qabel Ġunju ta’ l-2007, il-proċedura għat-talba għall-ażil kienet issir f’żewġ fażijiet: l-
Uffiċċju għall-Barranin (OE) kien jeżamina l-ammissibilità tat-talba u l-Kummissjoni 
Ġenerali għar-Refuġjati u għall-persuni ta’ mingħajr stat (le Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides (CGRA) tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-leġittimità tat-talba.

Wara kritika qawwija tal-proċedura ta’ qabel (dewmien fil-mod bih li jiġu trattati 
dokumentazzjonijiet twal ħafna, akkużi ta’ funzjonament ħażin ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin, 
eċċ.) u wara sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (il-kawża Conka vs. Il-
Belġju), mill-Kunsill ta’ l-Ewropa kif ukoll mis-soċjetà ċivili, ġiet imwegħda riforma għas-
sena 2000.

Fis-sena 2005, ġie approvat pjan ta’ riforma u fl-1 ta’ Ġunju 2007 daħlet fis-seħħ b’mod sħiħ 
liġi ġdida dwar il-Barranin. Minn dakinhar ‘il hawn, it-talbiet kollha għall-ażil bdew jiġu 
trattati skond il-proċedura l-ġdida għall-għoti ta’ l-ażil. 
It-taqsim f’żewġ fażijiet (l-ammissibilità u l-isfond) ta’ l-evalwazzjoni tat-talba m’għadux 
japplika. L-Uffiċċju għall-Barranin m’għadux l-entità kompetenti biex twettaq l-evalwazzjoni 
ta’ l-ammissibilità tat-talbiet għall-ażil, imma jibqa’ kompetenti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fir-
rigward tar-residenza, tad-detenzjoni f’ċentru magħluq u tar-ripatrijazzjoni ta’ dawk li jfittxu
l-ażil.

Awtoritajiet responsabbli mill-ażil

1. L-Uffiċċju għall-Barranin (OE) – jaqa’ taħt il-Ministeru għall-Intern, jamministra l-
aċċess għat-territorju, ir-residenza, il-mod li bih barrani jistabbilixxi ruħu, id-
detenzjoni ta’ barrani f’ċentru magħluq, ir-ripatrijazzjoni tal-barranin b’mod ġenerali. 

2. Il-Kummissjoni Ġenerali għar-Refuġjati u għall-persuni ta’ mingħajr stat 
(CGRA) – teżamina t-talbiet għall-ażil.

3. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) (Il-Kunsill responsabbli mil-litiġji 
tal-barranin) għandu l-kompetenza li jikkonferma jew jirriforma d-deċiżjonijiet tal-
CGRA.

4. Il-Kunsill ta’ l-Istat – iwettaq biss kontroll tal-legalità tal-proċedura, mingħajr ma 
jista’ jieħu deċiżjoni minflok l-awtorità ta’ l-ażil affettwata.

Stadji fil-proċedura ta’ l-ażil



PV\714008MT.doc 5/22 PE404.456v01-00

MT

1. it-talba għall-ażil – Il-barrani jissottometti t-talba tiegħu għall-ażil fl-Uffiċċju għall-
Barranin. Jekk jidħol fil-Belġju mingħajr id-dokumenti meħtieġa, għandu jressaq it-
talba jew fil-fruntiera jew fi żmien 8 ijiem tax-xogħol. 

2. L-Uffiċċju għall-Barranin jirreġistra t-talba u jagħmel seduta ta’ smigħ tal-persuna li 
tkun limitata għall-identità, l-oriġini u d-destinazzjoni li hija interessata fiha. L-
Uffiċċju jippreżenta lil dak li jkun għamel it-talba għall-ażil bi kwestjonarju sabiex 
jindika r-raġunijiet għaliex huwa qiegħed jitlob ażil u l-possibbiltajiet li jerġa’ lura lejn 
il-pajjiż li minnu huwa ħarab. Dak li jitlob l-ażil jiffirma din id-dikjarazzjoni li wara 
tgħaddi għand il-Kummissjoni Ġenerali flimkien mad-dokumentazzjoni kompluta.

3. L-Uffiċċju għall-Barranin jiddetermina liema huwa l-Istat Membru ta’ l-Unjoni 
Ewropea responsabbli mill-evalwazzjoni tat-talba b’mod konformi mar-
Regolament DUBLIN II u jeżamina t-talbiet multipli għall-ażil.

4. Evalwazzjoni tat-talba għall-ażil - Il-Kummissjoni Ġenerali għar-Refuġjati u 
għall-persuni ta’ mingħajr stat (CGRA) hija l-entità kompetenti biex tirrikonoxxi 
jew tirrifjuta l-kwalità ta’ refuġjat kif ukoll biex tagħti u tirrifjuta stat għall-protezzjoni 
sussidjarju. 

5. Il-preżentazzjoni ta’ rikors għand il-Conseil du contentieux des étrangers (CCE) 
(Il-Kunsill responsabbli mil-litiġji tal-barranin) kontra deċiżjoni tal-CGRA – il-
Conseil du contentieux des étrangers huwa l-entità kompetenti biex tikkonferma jew 
tirriforma d-deċiżjonijiet tal-CGRA. Ir-rikorsi mressqa quddiem il-CGRA. Il-
preżentazzjoni ta’ rikors tissospendi l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

6. Id-deċiżjonijiet tal-CCE huma suxxettibbli biss għal appell tal-leġalità ("jitressaq 
appell amministrattiv") quddiem il-Kunsill ta’ l-Istat.

Meta persuna tasal fil-Belġju bid-dokumenti kollha meħtieġa, jekk din tressaq talba għall-ażil, 
tkun tista’ toqgħod f’"ċentru miftuħ" għal matul iż-żmien li fih tkun qiegħda ssir l-
evalwazzjoni tat-talba għall-ażil. Iċ-ċentri miftuħin huma amministrati mill-FEDASIL, 
aġenzija federali ta’ akkoljenza, li twaqqfet fl-2002. 
Għall-kuntrarju ta’ dan, il-persuni l-oħrajn li jressqu talba għall-ażil jinżammu detenuti fiċ-
ċentri magħluqa kollha tat-territorju  (minbarra fiċ-ċentru "INAD"). 

Dawn iċ-ċentri magħluqa jistgħu jilqgħu fihom il-persuni li jressqu talba għall-ażil li ġejjin :

 persuni li ssottomettew it-talba għall-ażil fil-fruntiera – il-persuni f’din is-
sitwazzjoni huma soġġetti sistematikament għall-miżura tad-detenzjoni. Dawn 
jinżammu detenuti għad-dewmien kollu tal-proċedura ta’ evalwazzjoni tat-talba għall-
ażil ;

 persuni li ssottomettew talba għall-ażil fuq it-territorju tal-Belġju u li dan ġie 
rrifjutat (inklużi wkoll dawk il-persuni li ressqu rikors quddiem il-Kunsill ta’ l-Istat), 
anki jekk huma kienu residenti f’ċentru miftuħ matul il-proċedura tat-talba għall-ażil ; 

 persuni li ssottomettew it-talba tagħhom għall-ażil fiċ-ċentru ta’ detenzjoni: peress 
li dawn il-persuni jsibu ruħhom f’sitwazzjoni fejn huma residenti illegali, dawn jiġu 
detenuti. Ladarba jkunu fiċ-ċentru magħluq, huma jressqu talba għall-ażil u jibqgħu 
fiċ-ċentru matul il-perjodu li fih tkun għaddejja l-proċedura.
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 persuni li jkunu sottomettew talba għall-ażil f’pajjiż ieħor ta ‘ l-UE jew persuni li 
ressqu t-tieni talba tagħhom fil-Belġju.

III. Laqgħa ma’ l-NGOs

Fil-fehma ta’ l-NGOs, il-prattika tad-detenzjoni amministrattiva tal-barranin fil-Belġju toħloq 
problemi serji fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet fundamentali u tad-dinjità tal-bniedem.
Ifakkru li skond il-Konvenzjoni Ewropea tal-Protezzjoni tad-Drittijiet Umani u l-Libertajiet 
Fundamentali, il-libertà għandha tkun ir-regola u d-detenzjoni għandha tkun l-eċċezzjoni.
Minkejja dan, kemm ilha saret ir-riforma tal-proċedura tat-talba għall-ażil, il-possibbiltajiet 
ta’ detenzjoni ta’ dawk li jressqu talba għall-ażil fil-fruntiera kif ukoll fit-territorju, żdiedu 
b’mod espliċitu5. Barra minn hekk, id-dewmien tad-detenzjoni żdied, peress li sfortunatament 
il-proċedura kollha, u m’hux biss dik li qabel kienet tissejjaħ il-fażi ta’ ammissibilità, tista’ 
titwettaq fiċ-ċentru magħluq.6

Matul il-laqgħa mad-deputati, l-NGOs enfasizzaw ċerti problemi :

1. Detenzjoni ta’ tfal
L-NGOs jirrimarkaw li l-għadd ta’ tfal detenuti f’ċentri magħluqa laħaq proporzjonijiet 
estremament inkwitanti matul dawn l-aħħar snin. Filwaqt illi matul is-sena 2004, kien hemm 
152 tifel u tifla detenuti, fis-sena 2006 kien hemm 627. Barra minn hekk, din il-figura hija 
iktar baxxa milli kemm hi fir-realtà għax la tikkunsidra ċ-ċentru ta’ Vottem li fih kienu 
detenuti tfal bejn Marzu u Ġunju ta’ l-2006, u lanqas iċ-ċentru "127" li fih għad hemm tfal
detenuti sal-ġurnata tal-lum.

Ifakkru li ġew ippruvati diversi drabi l-konsegwenzi psikoloġiċi fuq it-tfal bħala riżultat ta’ 
tali detenzjoni: permezz ta’ studju fl-Università Libre ta’ Brussell fl-1999 u permezz ta’ 
studju li ordna li jsir il-Ministeru ta’ l-Intern, bir-rapport tiegħu jgħid ċar li: " meta jitqiesu d-
drittijiet tal-minorenni u tal-benesseri tagħhom, id-detenzjoni ta’ familji bit-tfal m’huwiex 
aċċettabbli fiċ-ċirkostanzi attwali. Bħalissa, id-detenzjoni tat-tfal qiegħda tiġi applikata 
b’mod pjuttost arbitrarju u m’hux bħala l-aħħar miżura ta’ eċċezzjoni. Għal ċerti gruppi, id-
detenzjoni hija awtomatika, partikularment għall-familji li jaqgħu taħt il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Dublin. F’dan il-kuntest, id-detenzjoni saret effettivament 
awtomatika, u għaldaqstant saret banali."7. 

Matul dawn l-aħħar xhur, dawn l-istudji reġgħu ġew ikkonfermati minn rapporti oħrajn 
fosthom dak tal-Kummissarju Flamand dwar id-drittijit tat-tfal 8 u ta’ Médecins Sans 

                                               
5   Artikolu 74/6, §1er a tal-liġi tal-15 ta’ Diċembru 1980 dwar l-aċċess għat-territorju, ir-residenza, l-
istabbiliment u l-espulsjoni tal-barranin. M’hux inqas minn 15-il sitwazzjoni jippermettu d-detenzjoni ta’ 
persuna li tkun talbet għall-ażil mill-preżentazzjoni tat-talba.
6  Artikolu 74/6, §2 tal-liġi tal-15 ta’ Diċembru 1980 dwar l-aċċess għat-territorju, ir-residenza, l-
istabbiliment u l-espulsjoni tal-barranin. Filwaqt li qabel id-dewmien tad-detenzjoni matul il-proċedura bl-ebda 
mod ma seta’ jaqbeż ix-xahrejn, illum, f’ċerti każijiet, persuna li tkun ressqet talba għall-ażil tista’ tibqa’ 
tinżamm fid-detenzjoni sa tliet xhur u 15-il jum, mingħajr ma tkun għadha rċeviet deċiżjoni li torbot.
7 Studju dwar l-alternattivi għad-detenzjoni ta’ familji bi tfal fiċ-ċentri magħluqa fid-dawl ta’ l-espulsjoni 
tagħhom. It-tieni parti : "Viżjoni u rakkomandazzjonijiet ", 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf ,  p.19.
8 Kinderrechtencommissariaat " Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht "
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Frontières9.

2. Dewmien tad-detenzjoni
Skond l-NGOs, fil-Belġju, minkejja li fil-liġi hemm imnizzel li d-dewmien massimu tad-
detenzjoni huwa ta’ ħames xhur, ħafna drabi d-detenzjonijiet ikunu ħafna itwal fir-realtà. 
Ċerti persuni diġà ilhom iktar minn sena sħiħa fid-diversi ċentri magħluqa. L-effetti 
psikoloġiċi ta’ detenzjonijiet daqshekk twal huma devastanti għall-bniedem. 

3. Inċertezza legali
Ħafna huma d-detenuti li jesprimu l-konfużjoni tagħhom minħabba d-diversi proċeduri. Matul 
iż-żjajjar tagħhom, l-NGOs innutaw in-nuqqasijiet fit-tagħrif li jingħata lid-detenuti, il-
problemi ta’ assistenza legali jew in-nuqqasijiet ta’ ċerti proċeduri. 

M’hemmx interpreti preżenti fiċ-ċentri. Ġieli jintalab is-servizz ta’ interpretu permezz tat-
telefown iżda ħafna drabi jkunu detenuti stess li jittraduċu għal detenuti oħrajn bid-
diffikultajiet kollha inerenti għat-traduzzjoni ta’ testi amministrattivi jew legali.
Fost il-punti ewlenin ta’ din l-inċertezza legali hemm:

 In-nuqqas ta’ indipendenza tas-servizzi soċjali taċ-ċentri : uffiċjali tas-Servizz Pubbliku li 
jiddependu mill-Ministeru għall-Intern, li l-funzjoni tagħhom hi li jipprovdu tagħrif lid-
detenuti iżda wkoll li "jippreparawhom għall-espulsjoni eventwali"10.

 Nuqqasijiet fit-tagħrif ipprovdut lill-immigranti : il-fuljetti b’tagħrif dwar il-proċeduri li 
jingħataw lid-detenuti m’humiex aġġornati (minkejja li għaddew diversi xhur mid-dħul 
fis-seħħ tal-proċedura tat-talba għall-ażil, għad m’hemmx fuljetti dwarha disponibbli 
f’diversi lingwi), u t-tagħrif dwar ir-rikorsi disponibbli m’hux dejjem jingħata lid-detenuti. 
Dawn l-osservazzjonijiet ġew ikkonfermati wkoll mill-UNHCR.

 Problemi relatati ma’ l-assistenza legali. 

Id-detenut għandu dritt għal rikors b’effett ta’ sospensjoni kontra l-obbligu tiegħu li jħalli 
t-territorju. Dan ir-rikors għandu effett ta’ sospensjoni biss jekk dan jiġi introdott matul l-
ewwel 24 siegħa minn x’ħin persuna tkun bdiet tinżamm fid-detenzjoni. F’ċerti ċentri 
(fosthom iċ-ċentru "127 bis") l-assenjazzjoni ta’ avukat pro-deo (jiġi assenjat avukat u jsir 
ħlas għall-proċeduri legali biss) tista’ tieħu minn tlett ijiem sa erbat ijiem, u dan jippriva 
awtomatikament lid-detenuti mill-benefiċċju tar-rikors b’effett ta’ sospensjoni minkejja li 
dan huwa tassew importanti. Dewmien daqstant qasir jixħet ukoll dubju fir-rigward ta’ l-
effikaċja tiegħu (Artikolu 13 tal-CEDH).

4. Arrest ta’ dawk li jfittxu l-ażil
L-NGOs innutaw il-mod li bih kultant jiġu arrestati l-persuni : dak li jressaq it-talba għall-ażil 
jissejjaħ jattendi għal laqgħa flimkien mal-membri tal-familja tiegħu għal raġuni 
amministrattiva komuni : stedina biex tiġi kkompletata d-dokumentazzjoni, eċċ. Meta
tippreżenta ruħha fl-uffiċċju, il-persuna li tkun għamlet it-talba għall-ażil tiġi arrestata u 
tittieħed f’ċentru magħluq, meta n-notifika biex il-persuna tattendi għal laqgħa ma tkun tagħti 

                                               
9 Médecins sans frontières, "Le coût humain de la détention" (Il-prezz uman tad-detenzjoni).
10 Artikolu 68 tad-digriet rjali tat-2 ta’ Awwissu 2002, jistabbilixxi s-sistema u r-regoli ta’ funzjonament li 
għandhom japplikaw fiċ-ċentri magħluqa. L-opportunità ta’ impjieg għall-assistenti soċjali f’ċentri magħluqa 
ppubblikata mis-Servizz Pubbliku responsabbli mir-reklutaġġ ta’ uffiċjali tas-Servizz Pubbliku (Selor) 
tikkjarifika li : " bħala uffiċjal tas-Servizz Pubbliku responsabbli mir-ripatrijazzjoni, għandek tipprepara, 
permezz ta’ diskussjonijiet, lir-residenti għall-espulsjoni tagħhom b’mod li dan jista’ jseħħ b’mod effikaċi u 
f’kundizzjonijiet umani. "



PE404.456v01-00 8/22 PV\714008MT.doc

MT

l-ebda ħjiel ta’ din il-possibilità. 

Din il-prattika ta’ l-awtoritajiet Belġjani diġà ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem fil-każ Conka 11: il-Qorti kkjarifikat li " m’huwiex kompatibbli ma’ l-
Artikolu 5 [CEDH] li, fil-qafas ta’ operazzjoni strateġika ta’ espulsjoni u bil-ħsieb li tkun 
iffaċilitata jew li tkun waħda effikaċi, l-amministrazzjoni tiddeċiedi b’mod konxju, li tqarraq 
bil-persuni, anki f’sitwazzjoni illegali, biex tkun tista’ ċċaħħadhom b’mod aħjar, mil-libertà 
tagħhom ". A fortiori, meta l-persuni kkonċernati m’humiex residenti illegali.

Fil-qafas tal-proċedura msejħa ta’ Dublin (ara hawnfuq), anki dawk il-persuni li ppreżentaw 
ruħhom regolarment għal-laqgħat matul diversi xhur, ġew arrestati għal għarrieda u nżammu 
fid-detenzjoni, u r-raġuni li ngħatat għal dan l-aġir kienet li hemm riskju li huma ma 
jissottomettewx ruħhom għall-miżura ta’ espulsjoni.

Matul iż-żjara tad-delegazzjoni tal-PE, dawn il-prattiki ġew ikkonfermati mir-rakkonti ta’ l-
immigranti u partikularment mir-rakkont ta’ mara żagħżugħa li ġiet arrestata b’dan il-mod, 
flimkien mat-tfal tagħha, qabel ma ttieħdet f’ċentru magħluq.

5. Problemi ta’ saħħa u problemi psikoloġiċi rikorrenti fiċ-ċentri magħluqa
Skond l-NGOs, qegħdin ikunu detenuti b’mod regolari persuni morda serjament u oħrajn li 
jiżviluppaw kundizzjonijiet patoloġiċi direttament marbuta mad-detenzjoni tagħhom. Ta’ min 
jenfasizza n-nuqqas ta’ indipendenza tas-servizzi tas-saħħa u soċjali kif ukoll il-fatt li 
psikologi qegħdin iżommu din il-funzjoni tal-professjoni tagħhom kif ukoll dik ta’ membru fl-
amministrazzjoni taċ-ċentru. 

6. Kundizzjonijiet tad-detenzjoni
Minbarra l-problemi relatati ma’ l-istat ta’ żdingar, tinħass ħafna l-atmosfera ta’ ħabs: 
preżenza qawwija ta’ gwardjani, fildiferru ta’ l-ingiegeż (barbed wires), sorveljanza permezz 
ta’ sistema ta’ vidjos u sistema ta’ kkastigar li tista’ twassal ukoll għall-iżolament. Il-
possibilitajiet ta’ ħruġ (madwar sagħtejn kuljum) kif ukoll il-possibilitajiet ta’ kuntatt ma’ 
barra (jistgħu jsiru telefonati għal barra permezz telekard bi ħlas iżda d-detenuti ma jistgħux 
jirċievu telefonati ħlief għal dawk mingħand l-avukat) huma limitati ħafna.

Problema oħra li ħafna drabi d-detenuti jsibuha diffiċli li jaċċettaw, speċjalment uħud 
minnhom li għexu għal żmien twil fil-Belġju u li rnexxielhom joħolqu relazzjonijiet fil-pajjiż, 
hija l-fatt li huwa impossibbli li l-familjari u persuni viċin tagħhom iżuruhom fiċ-ċentri għax
jinsabu viċin l-ajruport.

L-NGOs jilmentaw ukoll mill-fatt li d-dritt tagħhom li jirċievu żjajjar f’dawn iċ-ċentri huwa 
prekarju – huwa dritt suġġett għad-diskrezzjoni tal-Ministeru ta’ l-Intern u jista’ jiġi rtirat 
mingħajr ebda raġuni mill-amministrazzjoni, u dan – skond id-dikjarazzjonijiet ta’ l-NGOs 
stess, jista’ jimplika dgħjufija fir-rigward ta’ l-attività tagħhom. L-NGOs m’għandhomx 
aċċess għaċ-ċentru "INAD".

                                               
11 Il-kawża Conka vs. Il-Belġju nru 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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7. Pressjonijiet u vjolenzi madwar l-espulsjonijiet12

Il-karatteristika ewlenija ta’ l-espulsjonijiet hija n-nuqqas ta’ trasparenza tagħhom. Il-kontrolli 
esterni huma kważi ineżistenti ; il-kontrolli interni huma sporadiċi ; m’hemm l-ebda apparat 
ta’ sorveljanza u l-possibilitajiet effettivi li lment jirnexxi huma kważi ineżistenti. L-NGOs 
jirrapurtaw għadd kbir ta’ każijiet ta’ vjolenza matul l-espulsjoni.

IV. Deskrizzjoni taż-żjara fiċ-ċentri ta’ detenżjoni amministrattiva

A. Iċ-ċentru " INAD " (l-ajruport ta’ Zaventem)

Iċ-ċentru "INAD" jinsab ġo l-istess bini ta’ l-ajruport Nazzjonali ta’ Brussell. Dan infetaħ 
biex jilqa’ l’hekk imsejħa persuni ‘m’hux aċċettabbli’, jiġifieri rġiel, nisa u tfal li ma 
ngħatawx permess għall-aċċess għat-territorju u li qegħdin jistennew li jħallu t-territorju 
mingħajr ma jidħlu fih. 

Infetaħ wara li qabel il-Belġju kien suġġett għal kritika dwar il-kundizzjonijiet ta’ l-alloġġ 
(alloġġ fuq saqqijiet ma’ l-art) u ta’ l-iġjene li kellhom jgħixu fihom persuni li ma tħallewx 
jidħlu fil-Belġju.

Fiċ-ċentru "INAD", jistgħu jinżammu detenuti l-persuni li ġejjin:

 persuni li jkunu suġġetti għal deċiżjoni ta’ espulsjoni minħabba l-fatt li ma jkollhomx 
id-dokumenti meħtieġa biex jidħlu fit-territorju jew minħabba li l-vjaġġ tagħhom 
"m’huwiex wieħed ċar" fil-fehma tal-pulizija tal-fruntieri13. Dawn jinżammu detenuti 
sakemm il-kumpanija ta’ l-ajru li ġabithom tkun tista’ teħodhom lura ;

 persuni li jkunu residenti irregolari kkunsidrati bħala persuni li jistgħu jiġu espulsi 
faċilment ;

 persuni li għamlu talba għall-ażil u dan ġie rrifjutat, li kienu detenuti f’ċentru magħluq 
u li ġew ittrasferiti fiċ-ċentru "INAD" xi sigħat qabel l-espulsjoni tagħhom.

Ir-rapport tas-sena 2006 relatat ma’ dan, li ntbagħat mill-awtoritajiet Belġjani lid-
delegazzjoni, jiddikjara li iktar minn 200 ċittadin ta’ l-UE kienu residenti fl-"INAD" (minn 
Malta, il-Ġermanja, Franza, il-Polonja, ir-Renju Unit, l-Ungerija, is-Slovakkja, ir-Repubblika 
Ċeka, il-Latvja, il-Litwanja).

Jidher li fil-prinċipju, il-persuni detenuti fiċ-ċentru "INAD" ma jinżammux hemm għal żmien 
twil, iżda meta jikkontestaw id-deċiżjoni ta’ espulsjoni, huma jirriskjaw li jibqgħu fiċ-ċentru 
għal żmien itwal.

L-istat li jinsab fih iċ-ċentru

Iċ-ċentru huwa mimli ż-żejjed. Id-daqs tiegħu huwa daqs dak ta’ appartament u huwa 
magħmul minn kmamar relattivament żgħar : intrata, kamra tas-salott, kċina u żewġ 
dormitorji żgħar (wieħed għall-irġiel u l-ieħor għan-nisa) kull wieħed minnhom b’madwar 15-
il sodda kuċċetta. Hemm xi twieqi li jagħtu fuq it-tarmakk ta’ l-ajruport iżda m’hemm l-ebda 
                                               
12 Estratti mis-sommarju tar-rapport " Centres fermés pour étrangers Etat des lieux " (Ċentri magħluqa 
għall-Barranin – l-istat tal-postijiet), http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
13 Ara iktar ‘il quddiem għal dikjarazzjoni formali diretta. 
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possibilità li dawn it-twieqi jinfetħu. Id-detenuti ma jistgħux joħorġu għall-arja aperta.

La l-NGOs u lanqas il-viżitaturi m’għandhom aċċess għaċ-ċentru "INAD", anki minħabba l-
fatt li dan iċ-ċentru jinsab ġo l-ajruport. L-UNHCR uriet bid-dispjaċir tagħha mad-
delegazzjoni għall-fatt li ma jistax ikollha aċċess regolari għaċ-ċentru "INAD". 

M’hemmx assistenti soċjali. L-ebda infrastruttura m’hi pprovduta għat-tfal li jaslu fiċ-ċentru 
"INAD".

Id-Delegazzjoni tqis li l-kundizzjonijiet materjali ta’ l-alloġġ m’humiex adattati għad-
detenzjoni, u f’kull każ m’hux għal iktar minn ftit sigħat ; hija tingħaqad, f’dan il-kuntest,
mal-konklużjonijiet tas-CPT tal-Kunsill ta’ l-Ewropa li esprima fl-aħħar rapport tiegħu dwar 
iċ-ċentru "INAD".

Jidher li qiegħed jitħejja proġett għal ċentru ġdid.

Id-diskussjonijiet ma’ l-awtoritajiet

Matul id-diskussjonijiet mar-rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet u partikularment mar-
rappreżentant ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin, dan ta’ l-aħħar, wara mistoqsija li saritlu, ta 
deskrizzjoni lid-delegati ta’ kif matul l-espulsjonijiet, il-persuni li jidhru nervużi jew 
aggressivi, jiġu mmanettjati jekk ikun hemm riskju li jistgħu jaħarbu jew għal raġunijiet ta’ 
siġurtà. Il-persuni li jkunu qegħdin jiġu ttrasportati minn ċentru għal ieħor jew lejn ċentru 
viċin l-ajruport wkoll jiġu mmanettjati.

Ir-rapporteur staqsa f’liema pajjiż jittieħdu dawn il-persuni: huma jittieħdu lejn il-pajjiż ta’ 
tranżitu jew lejn il-pajjiż ta’ oriġini. Issemma x-xenarju fejn persuna mill-Afrika fi triqitha 
lejn il-Belġju, tgħaddi mil-Libja. Ir-rappreżentant ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin irrakkonta li 
f’każ bħal dan, il-persuni jintbagħtu lejn il-Libja, il-pajjiż ta’ tranżitu, fid-dawl tal-
konvenzjonijiet relatati mar-responsabilità tal-kumpaniji ta’ l-ajru (il-Konvenzjoni ta’ 
Chicago).

Matul diskussjoni dwar il-kwistjoni li l-barranin jintbagħtu f’żona ta’ tranżitu, ir-
rappreżentant ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin ipprovda xi spjegazzjonijiet lid-delegazzjoni. 

Meta persuna tasal fil-fruntiera, tingħata żewġ deċiżjonijiet distinti, deċiżjoni ta’ espulsjoni 
flimkien ma’ deċiżjoni ta’ detenzjoni li twassal għal dan l-għan. Jekk it-Tribunal jiddeċiedi li 
din id-detenzjoni hija illegali u li jeħtieġ li din il-persuna tiġi meħlusa, l-Uffiċċju għall-
Barranin jiddeċiedi li "jeħles" lil din il-persuna fiż-żona tat-tranżitu fl-ajruport nazzjonali. 

Id-delegazzjoni tqis din il-prattika bħala waħda m’hux aċċettabbli: dawn il-persuni jsibu 
ruħhom fiż-żona ta’ tranżitu mingħajr ħadd ma jakkumpanjahom ; ikollhom jorqdu fuq is-
siġġijiet ta’ l-ajruport jew anki ma’ l-art, mingħajr ma jkollhom il-possibilità li jinħaslu. Fil-
fatt hekk qiegħda tinbidel detenzjoni b’oħra. Fil-fehma tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem, iż-żona ta’ tranżitu tista’ tiġi kkunsidrata bħala post ta ‘ detenzjoni14)

Barra minn hekk, l-effett deterrent ta’ din il-" liberazzjoni " jwassal biex ir-rikors previst mil-
liġi kontra d-deċiżjoni li persuna tinżamm f’ċentru magħluq ("INAD") ma jkunx effettiv, u 
dan imur kontra l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Id-detenuti jiġu infurmati 
                                               
14 Is-sentenzi Guzzardi vs. L-Italja, is-6 ta’ Novembru 80, Amuur vs. Franza, il-25 ta’ Ġunju 1996 u 
Shamsa vs. Il-Polonja, is-27 ta’ Novembru 2003
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li liberazzjoni possibbli twassal biex persuna titpoġġa f’żona ta’ tranżitu, u dan jaqtagħlhom 
qalbhom ħafna milli jressqu talba għal-liberazzjoni prevista mil-liġi.
L-NGOs Belġjani, l-avukati, l-Ombudsman federali Belġjan diġà ddenunzjaw din il-prattika ;  
il-qorti ta’ Prim’Istanza ta’ Brussell, fi proċedura sommarja, fl-2003 kkunsidrat ukoll li l-Istat 
Belġjan ikkommetta mġiba irregolari li kienet simili għal "maskarata". Fil-fehma tal-Qorti, 
dak li jitqies bħala m’hux aċċettabbli u jmur kontra l-istat tad-dritt, huwa li " l-Istat Belġjan 
ipoġġi [lill-barrani] f’post ieħor magħluq (iż-żona ta’ tranżitu) li fih il-kundizzjonijiet ta’ l-
għixien huma inumani u degradanti, bit-tama li [din il-persuna] għalhekk tiddeċiedi 
‘volontarjament’  li tapplika l-ordni ta’ l-espulsjoni minn jedda".
Fl-aħħar rapport tiegħu dwar il-Belġju, il-Kumitat Ewropew għall-Prevenzjoni tat-Tortura u 
Trattament jew Punizzjoni Inumana15 rrakkomanda wkoll li l-awtoritajiet Belġjani jieħdu l-
miżuri meħtieġa immedjatament sabiex din il-prattika tintemm b’mod definittiv. Ir-rapporteur 
jaqbel bis-sħiħ ma’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet u jitlob kjarifiki mingħand l-Uffiċċju għall-
Barranin dwar dawn il-prattiki, peress li d-delegati kienu jafu bi tliet każijiet ta’ "liberazzjoni" 
fiż-żona ta’ tranżitu li seħħew matul ix-xahar ta’ Settembru 2007. 
Barra minn hekk, reċentement, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ikkundannat lill-
Belġju f’sentenza ta’ l-24 ta’ Jannar 200816, għax kien " illibera " żewġ ċittadini Palestinjani 
fiż-żona ta’ tranżitu ta’ l-ajruport ta’ Brussell. Il-Qorti qieset li t-trasferiment ta’ persuna fiż-
żona ta’ tranżitu kkostitwixxa detenzjoni, u li din id-detenzjoni kienet illegali u kienet 
tikkostitwixxi trattament inuman u degradanti. 

Dikjarazzjonijiet formali ta’ l-immigranti

Fiż-żmien li saret iż-żjara, tliet persuni biss kienu preżenti fiċ-ċentru. Tnejn minnhom, li 
joriġinaw mill-Kongo u mill-Irwanda rispettivament, kellhom id-dokumenti meħtieġa biex 
jidħlu fil-Belġju (visa ta’ student, dokument ta’ l-ivvjaġġar, flus, eċċ.) iżda kienu suġġetti 
għad-deċiżjoni ta’ espulsjoni minħabba li kien ikkunsidrat li r-raġuni għall-vjaġġ tagħhom 
"ma kinitx ċara" fil-fehma tal-pulizija tal-fruntieri. Ġew detenuti sakemm il-kumpanija ta’ l-
ajru li vvjaġġaw magħha terga’ toħodhom lura.

Bħal fil-każ ta’ dawn iż-żewġ persuni, meta persuna tirċievi deċiżjoni ta’ rifjut ta’ aċċess 
għat-territorju, tirċievi

 Formola li tindika r-raġuni,
 deċiżjoni li l-persuna tinżamm f’ċentru magħluq.

Il-formola timtela’ mill-uffiċjali tas-Servizz Pubbliku li huma responsabbli mis-servizz ta’ 
kontroll fil-fruntieri ; l-abbozz ta’ din il-formola jsir bl-Olandiż. Il-barrani jrid jiffirma fil-
parti t’isfel tal-formola. Id-delegazzjoni stagħġbet għall-fatt li l-barrani ma jirċievi l-ebda 
traduzzjoni ta’ din il-formola, anki fil-każ fejn il-barrani jitkellem waħda miż-żewġ lingwi 
nazzjonali tal-Belġju, il-Franċiż jew il-Ġermaniż. 
Id-deċiżjoni li persuna tinżamm f’ċentru magħluq tiġi abbozzata kemm bl-Olandiż kif ukoll 
bil-Franċiż, iżda din tkun ibbażata fuq id-deċiżjoni ta’ espulsjoni li hija miktuba bl-Olandiż 
biss.

Il-persuna għandha 24 siegħa ċans biex fihom tressaq rikors ta’ urġenza estrema kontra d-
deċiżjoni ta’ espulsjoni (b’effet ta’ sospensjoni). Jekk il-Kunsill għad-disputi tal-Barranin 
(CCE) ma jagħtix l-opinjoni tiegħu fi żmien 72 siegħa, terġa’ titqies il-possibilità ta’ l-

                                               
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Il-kawża RIAD u IDIAB vs. IL-BELĠJU (Petizzjonijiet Nru 29787/03 u 29810/03).
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espulsjoni.

L-awtoritajiet taċ-ċentru jgħaddu direttorju telefoniku lil dawk il-persuni li jkunu jixtiequ l-
assistenza ta’ avukat. Fil-parti ta’ l-akkoljenza, hemm telefown pubbliku iżda huwa 
prattikament impossibbli li persuna tagħmel telefonata personali. L-avukati li jkunu jixtiequ 
jiltaqgħu mal-klijent tagħhom jistgħu jagħmlu dan biss fl-għassa tal-pulizija fl-ajruport fejn il-
klijent jittieħed permezz ta’ skorta tal-pulizija miċ-ċentru "INAD".

B. "Iċ-ċentru ta’ tranżitu 127 " (Melsbroek)

Dan iċ-ċentru jinsab Melsbroek, viċin l-ajruport militari. 
Magħmul minn kontejners prefabbrikati (dormitorji ta’ madwar 20 sodda, sala komuni, kċina, 
refettorju u kamra fejn jintlaqgħu l-viżitaturi). Inbniet parti żgħira għall-amministrazzjoni, is-
servizzi soċjali u tas-saħħa. Hemm bitħa żgħira, iżda l-ħin mogħti biex persuna toħroġ għall-
arja huwa limitat. Iċ-ċentru huwa mdawwar b’ċint magħmul minn wajers u fildiferru ta’ l-
ingiegeż.

Iċ-ċentru jinsab fi stat ta’ żdingar. Ilu mill-1988 u nbena bħala miżura provviżorja. Id-
delegazzjoni tiddikjara li din is-sitwazzjoni " provviżorja " ilha għaddejja 20 sena. Il-
kostruzzjoni ta’ ċentru ġdid li ser jieħu post iċ-ċentru "INAD" u ċ-ċentru "127" ilha li tħabbret 
diversi snin ilu. L-ewwel ġebla tpoġġiet mill-Ministru għall-Intern P. Dewael diversi xhur ilu, 
iżda l-kostruzzjoni għandha tibda’ f’Marzu ta’ l-2009 u ċ-ċentru l-ġdid għandu jibda’ jopera
mill-2010.

Persuni detenuti fiċ-ċentru : irġiel, nisa u tfal akkumpanjati, dawk li jfittxu l-ażil u persuni li 
huma residenti irregolari.

L-aħħar rapport dwar is-sitwazzjoni taċ-ċentru fl-2006 jiddikjara ċerti figuri :

Bħala total, 2 132 detenut ġew irreġistrati fl-2006 u din il-figura qiegħda tikber b’mod 
kostanti meta mqabbel ma’ snin preċedenti.
Fost dawn il-persuni, kien hemm 558 mara, 152 persuna minorenni akkumpanjata u 31 
persuna minorenni m’hux akkumpanjata. 
Id-dewmien medju ta’ residenza tal-minorenni m’hux akkumpanjati kienet tammonta għal 
25.2 jum fl-2006, bl-iqsar perjodu jkun ta’ jum u l-itwal wieħed ta’ 66 jum.
L-età medja hija ta’ 27 sena fl-2006. L-iżgħar resident taċ-ċentru kellu tliet xhur u l-ikbar 
wieħed kellu età ta’ 64 sena.
Persuna ġiet illiberata fiż-żona ta’ tranżitu u tliet persuni ħarbu.

Skond ir-rapport, fl-2006 mijiet ta’ ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea kienu detenuti f’dan iċ-
ċentru : il-Polonja: 321, ir-Repubblika Ċeka: 12, l-Ungerija: 11, is-Slovakkja: 10, il-Latvja: 5, 
l-Estonja: 2, il-Ġermanja: 1, is-Slovenja: 1.

Matul iż-żjara taċ-ċentru "127", ir-rappreżentant ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin qal lid-
delegazzjoni li ċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri jinżammu fiċ-Ċentru "127" meta jkunu 
"ssuspettati" li wettqu delitti żgħar jew għamlu xi xogħol m’hux iddikjarat. Id-detenzjoni ta’ 
dawn il-persuni, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe tip ta’ sentenza, tqajjem diversi mistoqsijiet. Id-
delegati għamlu xi mistoqsijiet dwar dan is-suġġett lill-awtoritajiet taċ-ċentru u huma tal-
fehma li iktar spjegazzjonijiet huma meħtieġa: jekk dawk ikkonċernati huma kriminali, il-
ġustizzja għandha ssegwi d-direzzjoni tagħha, iżda jekk dawk ikkonċernati huma innoċenti, 
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hemm l-obbligu li jiġu lliberati.

Il-preżenza ta’ familji, ta’ tfal akkumpanjati u waħedhom toħloq problemi serji meta titqies  
il-promiskwità totali li tikkaratterizza dan il-post ta’ detenzjoni: it-tfal jorqdu fl-istess 
dormitorji bħall-adulti li m’humiex membri tal-familja tagħhom.

Il-membri tal-familja jew anki ħbieb tad-detenuti ma jistgħux iżuruhom minħabba l-fatt li ċ-
ċentru jinsab ġo l-ajruport. Kieku jistgħu anki l-membri ta’ l-NGOs imorru jżuruhom. 

Dikjarazzjonijiet formali ta’ l-immigranti

Il-persuni li ltaqgħu mad-delegazzjoni, ippuntaw lejn it-tfal u qalulha li dak m’huwiex post it-
tfal, li dawn qegħdin jgħixu u jorqdu ma’ adulti barranin u jisimgħu kontinwament 
diskussjonijiet ta’ l-adulti. 

Ċerti persuni jilmentaw mill-istrobju ta’ l-ajruplani tilgħin u neżlin, u li dan l-istorbju kultant 
ikun eżaġerat.

Ġuvni mill-Irwanda jirrakkonta kif saret il-proċedura fil-każ tiegħu u jilmenta mill-fatt li ma 
setgħax jimla’ l-kwestjonarju li tah l-Uffiċċju għall-Barranin, u li l-uffiċjal pubbliku li mela l-
kwestjonarju għamel xi żbalji li wara kkundizzjonaw il-kumplament tal-proċedura.

Il-leġiżlazzjoni Belġjana tipprevedi li l-Uffiċċju għall-Barranin jirreġistra t-talba, jirranġa 
seduta mal-persuna u " jagħti lill-barrani kwestjonarju li fih dan ta’ l-aħħar huwa mistieden 
iniżżel ir-raġunijiet li wassluh biex jagħmel talba għall-ażil kif ukoll il-possibilitajiet li jerġa’ 
jmur lura fil-pajjiż minn fejn ħarab "17. Din id-dikjarazzjoni trid tiġi ffirmata mill-persuna li 
tagħmel talba għall-ażil u wara tinbagħat lill-Kummissjoni ġenerali flimkien mad-
dokumentazzjoni kollha.
Imkien fil-liġi m’hemm indikazzjoni li tgħid li għandhom ikunu l-uffiċjali pubbliċi li jimlew 
il-kwestjonarju f’isem il-persuna li qiegħda tagħmel it-talba għall-ażil. 
Minkejja dan, jidher, li skond id-dikjarazzjonijiet ta’ l-NGOs li saret laqgħa magħhom, fil-
prattika huma l-uffiċjali pubbliċi ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin li jimlew il-kwestjonarju 
minflok il-persuna li tagħmel it-talba għall-ażil. Dan isir bl-għajnuna ta’ interpretu iżda l-
persuna m’għandhiex id-dritt li jkollha avukat. Il-persuni li għamlu talba għall-ażil jilmentaw 
mill-ħeffa li biha jiġu ttrattati u mill-kundizzjonijiet ħżiena fiċ-ċentri magħluqa (storbju, 
temperatura ambjentali tal-post).  

Il-prattika tar-Ramadan hija rrispettata: il-persuni għandhom l-għażla li jieklu iktar 
kmieni/tard matul dan il-perjodu.

C. "Iċ-ċentru ta’ ripatrijazzjoni 127 bis " (Steenokkerzeel)

Dan iċ-ċentru jinsab fi Steenokkerzeel, u huwa wkoll viċin l-ajruport. Huwa mdawwar minn 
żewġ barrieri tal-metall għoljin ħafna u b’diversi ringieli ta’ fildiferru ta’ l-ingiegeż. Jagħti 
impressjoni qawwija ta’ ħabs. It-twieqi huma mbarrati. 

Iċ-ċentru huwa magħmul minn żewġ binjiet. Fl-ewwel bini hemm l-istaff soċjali, 
amministrattiv u mediku, kif ukoll ċella ta’ l-iżolament dixxiplinarju. Fuq in-naħa l-oħra tal-
bitħa interna, hemm il-bini rriservat għall-immigranti, wara ringieli ta’ grilji li fuqhom hemm 

                                               
17   L-Artikolu 51/10 tal-liġi tal-15 ta’ Diċembru 1980
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il-fildiferru ta’ l-ingiegeż sa għoli ta’ ħames metri.

Fiċ-ċentru hemm kemm persuni li jinqabdu fit-territorju f’sitwazzjoni irregolari, kif ukoll 
persuni li għamlu talba għall-ażil, irġiel, nisa, tfal kemm akkumpanjati kif ukoll waħedhom.

Figuri18

Fl-2006, total ta’ 2 228 persuna (1 691 adult u 537 tifel u tifla) kienu rreġistrati fiċ-ċentru ta’ 
ripatrijazzjoni "127 bis" ta’ Steenokkerzeel (mingħajr ma jitqiesu 520 persuna li nżammu fih 
għal lejl wieħed biss), meta mqabbel mat-total ta’ 2 196 fl-2005. 

In-nisa jirrapreżentaw 22.58 % tad-detenuti ; it-tfal 24.10 % tad-detenuti, il-bqija huma rġiel. 
Fl-2006, 4 itfal m’hux akkumpanjati kienu residenti fiċ-ċentru.

F’dan iċ-ċentru wkoll, kienu detenuti ċittadini ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE (minn l-Estonja, l-
Ungerija, il-Latvja, il-Polonja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka – 212-il adult u 81 tifel u 
tifla fl-2006).

Id-dewmien medju ta’ l-alloġġ kien ta’ 16.08 jum fl-2006. L-iqsar wieħed kien ta’ inqas minn
jum filwaqt li l-itwal wieħed kien ta’ 6 xhur u nofs.
Fuq is-sena 2006 sħiħa, l-għadd medju ta’ detenuti kuljum kien ta’ 96.83.

Fiċ-ċentru hemm xi assistenti soċjali u xi edukaturi. Ċerti NGOs jistgħu jżuru lill-immigranti 
iżda il-familji jew il-ħbieb ma jistgħux iżuruhom. 

Dikjarazzjonijiet formali ta’ l-immigranti

Ħafna immigranti jilmentaw min-nuqqas ta’ kura medika adegwata – jiltaqgħu ma 
diffikultajiet biex jiġu invistati minn tabib jew biex jikkomunikaw miegħu minħabba n-
nuqqas ta’ servizz ta’ interpretu ; il-visti jsiru b’mod mgħaġġel. Jidhru li huma partikularment
skandalizzati bis-sitwazzjoni ta’ mara tqila b’ħames xhur li d-delegazzjoni ltaqgħet magħha, li 
qiegħda tesperjenza tqala diffiċli.

Il-ġenituri ta’ tfal żgħar huma inkwetati minħabba n-nuqqas ta’ pedjatriku fit-tim mediku. 
L-immigranti jilmentaw mill-fatt li jingħataw kalmati għal kollox u għal xejn ; li m’humiex 
infurmati dwar in-natura tal-mediċini li jingħatawlhom bi preskrizzjoni iżda jgħidulhom biss 
kemm-il darba matul il-jum għandhom jieħduhom. Din il-prattika tikser id-drittijiet ta’ kull 
pazjent, a fortiori ta’ pazjenti f’sitwazzjoni diffiċli, minħabba li m’għandhomx l-opportunità 
li jagħżlu tabib ieħor.

Id-detenuti jispjegaw kif sar ikollhom iktar biża’ minn mindu f’Settembru 2007 mietet 
persuna żgħażugħa li kienet għamlet talba għall-ażil u li skond ma ddikkjaraw l-immigranti, l-
amministrazzjoni kkomunikatilhom din l-aħbar b’mod ħażin ħafna. 

In-nuqqas ta’ tagħrif dwar il-progress tad-dokumentazzjoni tagħhom u dwar dak li qiegħed 
jistennihom, iwaqqa’ l-moral tad-detenuti. 

Barra minn hekk, id-dikjarazzjonijiet ta’ l-immigranti huma appoġġjati mir-rapport annwali 
ta’ l-2006 li ddikkjara

                                               
18 Rapport ta’ l-Uffiċċju għall-Barranin għas-sena 2006 dwar iċ-ċentru "127 bis"
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- strajkijiet tal-ġuħ li saru minn għexieren ta’ persuni, xi drabi f’sezzjoni sħiħa taċ-
ċentru, u li jinkludu wkoll it-tfal. L-għan ta’ dawn l-istrajkijiet kien li jwasslu lmenti 
jew biex jipprotestaw kontra l-ammont żgħir ta’ ikel li kienu jingħataw ta’ kuljum ; 

- tliet tentattivi ta’ suwiċidju fl-2006.

V. Osservazzjonijiet tar-rapporteur

Detenzjoni sistematika

Ir-Rapporteur jenfasizza li fil-fehma tiegħu, in-natura stess tad-detenzjoni amministrattiva 
temporanja hija responsabbli fiha nnifisha għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-idea tad-
detenzjoni amministrattiva m’hijiex aċċettabbli mil-lat ġuridiku. Fil-fatt, għal ksur ta’ natura 
amministrattiva (dħul irregolari ġo pajjiż jew l-iskadenza tal-validità ta’ permess ta’ 
residenza), hija prevista piena li ċċaħħad il-libertà personali, u li d-dewmien tagħha ħafna 
drabi jkun sproporzjonat.
Hija għal din ir-raġuni li ċ-ċentri ta’ detenzjoni temporanja huma meqjusa bħala postijiet li 
wieħed ma jistax jittollera u għalhekk għandhom jingħalqu. Din kieku tkun l-ewwel azzjoni li 
tippermetti li jerġa’ jsir ħsieb b’mod konkret dwar mod ieħor kif jistgħu jintlaqgħu l-barranin.
Huwa partikularment inaċċettabbli li persuni li jagħmlu talba għall-ażil jiġu trattati b’dan il-
mod: dawn l-irġiel, nisa u xi drabi anki tfal, li jaħarbu minn sitwazzjonijiet diffiċli u jitolbu 
refuġju fl-Ewropa, ma jistgħux jingħalqu fi strutturi li jiksru l-libertajiet individwali u 
jirrappreżentaw attentat fuq id-drittijiet fundamentali.
Konsegwentement, ir-rapporteur iqis li persuni li jagħmlu talba għall-ażil m’għandhom, fl-
ebda każ (kif huwa previst fil-konvenzjonijiet internazzjonali), jiġu suġġetti għal detenzjoni 
amministrattiva. Id-detenzjoni ta’ barranin tolqot il-libertà fundamentali ; għandha tibqa’ l-
eċċezzjoni u m’hux ir-regola kif tikkonferma l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem.
Barra minn hekk, il-Belġju donnu jipprattika b’mod sistematiku u ġenerali d-detenzjoni ta’ 
persuni li jressqu talba għall-ażil fil-fruntiera kif ukoll ta’ dawk li jressqu talba għall-ażil fil-
qafas tal-proċedura "Dublin", huma min huma dawn il-barranin (familji, tfal) u hu x’inhu r-
riskju li jaħarbu mill-Uffiċċju għall-Barranin.
Mid-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida, żdiedu b’mod ċar il-possibilitajiet għad-detenzjoni ta’ 
persuni li jressqu talba għall-ażil. Dan jikser il-prinċipju fundamentali tal-Konvenzjoni ta’ 
Ġinevra li jiddikjara li persuni li jressqu talba għall-ażil m’għandhomx ikunu kkastigati 
minħabba d-dħul jew ir-residenza irregolari tagħhom. 
Fir-rapport tagħha lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Akkoljenza19, anki l-Kummissjoni Ewropea terġa’ tfakkar li d-Direttiva tikkunsidra d-
detenzjoni bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali tal-moviment ħieles, li ma tistax tintuża ħlief 
meta "tkun meqjusa neċessarja" u li d-detenzjoni awtomatika mingħajr ma ssir evalwazzjoni 
tas-sitwazzjoni tal-persuna kkonċernata tmur kontra d-Direttiva.
Fiċ-ċentri magħluqa m’hemmx il-kundizzjonijiet adattati biex il-proċeduri għall-ażil 
jipproċedu kif suppost: minbarra l-pressjoni psikoloġika qawwija konsegwenza tad-detenzjoni 
nnifisha, huwa tassew diffiċli li jkun hemm komunikazzjoni mad-dinja esterna, biex jinkiseb 
il-parir mingħand is-servizzi soċjali jew persuna ġuridika indipendenti, li jinġabar tagħrif utli 
għall-proċedura (m’hemmx konnessjoni ta’ l-internet), eċċ.
Fin-nuqqas ta’ aċċess reali għal avukat, huwa prattikament impossibbli li jitressaq rikors fil-

                                               
19 Rapport mill-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill u l-Parlament dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003  li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta' dawk li jfittxu ażil
 Fl-Istati Membri  - COM(2007) 745 finali
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forma u fiż-żmien (li huwa qasir ħafna) meħtieġa, speċjalment peress li l-proċedura quddiem 
il-CCE hija waħda bil-miktub u ftit tħalli spazju għall-persuna li qiegħda titlob l-ażil biex 
tressaq rimarki oralment f’seduta. Dawn iż-żminijiet qosra ħafna qegħdin joħolqu tħassib 
kbir.

Dewmien tad-detenzjoni

Ir-riskju li ġġib magħha d-detenzjoni huwa importanti meta jitqiesu l-effetti li detenzjoni fit-
tul tista’ tħalli fuq dak li jkun għaddej minnha. 
Dan id-dewmien diġà huwa eċċessiv jekk wieħed iqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta’ 
l-Ewropa li ssuġġerixxa li dan it-tip ta’ detenzjoni jkun limitat għal xahar 20. Fil-prattika, id-
detenzjoni m’hi limitata bl-ebda dewmien fil-Belġju peress li perjodu ta’ dewmien ġdid jibda’ 
japplika minn meta persuna tappella għall-espulsjoni tagħha. 
Rapport riċenti li ordnat li jsir il-Kummissjoni Ewropea21 jinnota wkoll li :
Fir-rigward tad-dewmien tad-detenzjoni, wieħed jistaqsi, rigward kemm tista’ tiġi applikata 
d-Direttiva għall-persuni li jitolbu l-ażil detenuti f’ċentri magħluqa, jekk id-dewmien ta’ 
detenzjoni legali ta’ xahrejn (li jista’ jiġi estiż għal massimu ta’ tmien xhur) jistax jiġi 
kkunsidrat bħala perjodu raġonevoli, qasir kemm jista’ jkun.
Detenzjoni ta’ persuni minorenni

Fil-Belġju, it-tfal akkumpanjati kif ukoll dawk li jkunu waħedhom, huma detenuti fiċ-ċentri
magħluqa. Skond l-NGOs il-figuri qegħdin jiżdiedu.
Id-detenzjoni tat-tfal tikser il-Konvenzjoni Internazzjonali tad-drittijiet tat-tfal22, mingħajr ma 
nsemmu l-fatt li l-edukazzjoni tagħhom tiġi interrotta. Riċentement, il-Belġju ġie kkundannat 
mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għad-detenzjoni u l-espulsjoni ta’ persuna 
minorenni23. Il-Qorti kkunsidrat bħala trattament inuman l-elementi li ġejjin: id-detenzjoni 
f’ċentru li fil-bidu kien maħsub għall-adulti, id-detenzjoni fl-istess kundizzjonijiet ta’ l-adulti 
mingħajr ma ġew meqjusa l-bżonnijiet ta’ l-età tal-persuna minorenni u l-vulnerabilità 
estrema tagħha.

Fir-rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar l-Akkoljenza24, il-Belġju jidher bħala wieħed mill-pajjiżi li jirrifjutaw l-aċċess 
għall-edukazzjoni mill-persuni minorenni li jinżammu f’detenzjoni jew jagħmluha 
impossibbli jew limitata ħafna fil-prattika. Il-Kummissjoni tfakkar li dan imur kontra d-
Direttiva dwar l-Akkoljenza. Fil-fatt, id-Direttiva dwar l-Akkoljenza tipprevedi li l-Istati 
Membri jagħtu lit-tfal minorenni ta’ dawk li jfittxu l-ażil, u lil dawk li jfittxu l-ażil, l-aċċess 
għas-sistema edukattiva f’kundizzjonijiet simili għal dawk ipprovduti għaċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ akkoljenza sakemm ma tiġix applikata miżura ta’ espulsjoni fil-konfront tagħhom 
jew tal-familjari tagħhom. It-tagħlim jista’ jsir fiċ-ċentri ta’ l-alloġġ.25

                                               
20 Rakkomandazzjoni 1547 ta’ l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta’ l-Ewropa.
21 Rapport dwar il-Belġju abbozzat f’isem il-Kummissjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Akkoljenza, biex jintuża għall-abbozz tar-Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
dwar l-applikazzjoni ta’ din l-istess Direttiva COM(2007) 745 finali
22 Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-Drittijiet tat-Tfal, adottata u miftuħa għall-firma, ir-ratifika u l-
adeżjoni mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fir-Riżoluzzjoni 44/25 tagħha ta’ l-20 ta’ Novembru 
1989, u li daħlet fis-seħħ fit-2 ta’ Settembru 1990 – ara http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDH, 12/10/06, N°13178/03, Mubilanzila Mayekau Kaniki Mitunga vs il-Belġju.
24 Rapport mill-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill u l-Parlament dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003  li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta' dawk li jfittxu ażil
 Fl-Istati Membri - COM(2007) 745 final.
25 Artikolu 10 tad-Direttiva dwar l-Akkoljenza.
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Il-Kummissjoni tinnota wkoll li ċerti Stati Membri, fosthom anki l-Belġju, m’għandhom l-
ebda proċedura ta’ identifikazzjoni ta’ dawk vulnerabbli li jfittxu l-ażil u tirrimarka li huwa 
faċli li jinħolqu dubji serji dwar il-mod li bih il-persuni bi bżonnijiet partikulari jiġu 
identifikati u dwar il-fatt li huma tassew jiġu identifikati fil-verità fl-Istati Membri li 
m’għandhomx proċedura bħal din. Skond dan ir-rapport :
Jistgħu jinħolqu problemi serji fl-Istati Membri fejn id-detenzjoni ta’ dawk bi bżonnijiet 
speċjali li jressqu talba għall-ażil, m’hijiex ipprojbita.
Minħabba s-sitwazzjoni partikulari tagħhom, id-detenzjoni ta’ dawk vulnerabbli li jfittxu l-
ażil għandha tiġi kkunsidrata bħala l-aħħar għażla, f’każijiet fejn hija meqjusa ġustifikabbli.26

Ir-Rapporteur jenfasizza li fl-ebda każ m’għandhom ikunu detenuti persuni minorenni u li l-
interess superjuri tat-tfal m’għandu qatt jintesa. Stat li ma jipproteġix lit-tfal imur kontra l-
valuri l-iktar importanti.

Nuqqas ta’ tagħrif lill-immigranti

Minkejja li d-Direttiva dwar l-Akkoljenza u d-Direttiva dwar il-Proċedura jimponu obbligi 
ċari li jingħata tagħrif lill-immigranti detenuti, skond id-dikjarazzjoni formali li taw xi 
detenuti, dawn m’għandhomx għarfien tajjeb u ma tantx jifhmu l-proċeduri, id-drittijiet, ir-
rikorsi possibbli, jew sempliċiment x’se jiġri minnhom. Dan in-nuqqas ta’ tagħrif inħass l-
iktar fiċ-ċentru "127 bis".

F’dak li jikkonċerna l’INAD", la l-NGOs, la l-viżitaturi u lanqas l-avukati m’għandhom 
aċċess għal dan iċ-ċentru ; dawn ta’ l-aħħar jistgħu jitkellmu ma’ l-immigrant fl-għassa tal-
pulizija. 
Minkejja dan, id-Direttiva dwar il-Proċedura u d-Direttiva dwar l-Akkoljenza jinsistu fuq il-
fatt li l-avukati, l-UNHCR u l-NGOs għandu jkollhom aċċess għaċ-ċentri li fihom hemm 
persuni li ressqu talba għall-ażil, bl-għan li jgħinuhom. Ma jistgħux jiġu imposti limiti għal 
dan l-aċċess ħlief għal finijiet ta’ sigurtà taċ-ċentri (u m’hux ta’ l-ajruport fil-viċin) u tal-bini, 
kif ukoll ta’ dawk li jfittxu l-ażil stess. Id-Direttiva dwar il-Proċedura tipprevedi li l-
limitazzjonijiet huma possibbli biss jekk l-aċċess għall-parir legali jew għal tip ta’ parir 
ieħor m’huwiex limitat b’mod konsiderevoli jew ma sarx impossibbli.27

Fiċ-ċentri l-oħra li żaru, il-"127" u l- "127 bis", l-NGOs għandhom aċċess iżda huwa dritt 
prekarju ; il-ħbieb u viżitaturi oħra ta’ l-immigranti m’għandhomx aċċess.
Rapport riċenti li ordnat li jsir il-Kummissjoni 28 jinnota li l-biċċa l-kbira tar-residenti 
m’għandhomx fuljett ta’ akkoljenza u ta’ tagħrif. Il-maġġoranza tad-detenuti ma jafux li 
għandhom id-dritt li jressqu lment. M’hux dejjem għandhom aċċess għal interpretu. L-
organizzazzjoni ta’ sistema ta’ kopertura permanenti għas-servizzi tas-saħħa toħloq problemi 
f’ċerti ċentri magħluqa. Għadd kbir ta’ residenti jilmentaw min-nuqqas ta’ persuna 
kompetenti li ssegwi l-istat mentali tagħhom. Ġew osservati problemi rigward in-natura u l-

                                               
26 Rapport mill-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill u l-Parlament dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/9/KE tas-27 ta’ Jannar 2003  li tistabbilixxi standards minimi għall-akkoljenza ta' dawk li jfittxu ażil
 Fl-Istati Membri  - COM(2007) 745 finali.
27 Artikolu 16 tad-Direttiva dwar il-Proċedura.
28 Rapport dwar il-Belġju abbozzat f’isem il-Kummissjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva
dwar l-Akkoljenza, biex jintuża għall-abbozz tar-Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew 
dwar l-applikazzjoni ta’ din l-istess Direttiva COM(2007) 745 finali
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kwalità ta’ l-għajnuna legali. Anki jekk ma nħolqot l-ebda problema fuq il-livell tal-qafas 
amministrattiv, jista’ jkun hemm problema għall-qafas psikosoċjali. Fl-aħħarnett, ir-rispett 
ta’ l-unità tal-familja fir-rigward ta’ dawk li jfittxu l-ażil detenuti f’ċentru magħluq m’huwiex 
iggarantit.
Barra minn hekk, l-edukazzjoni tal-persuni minorenni toħloq problema fiċ-ċentri magħluqa u 
dawn jinsabu detenuti ma’ adulti, prattika li tmur kontra l-Artikolu 37 c tal-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

VI. Konklużjonijiet

1. Id-detenzjoni sistematika ta’ ċerti kategoriji ta’ dawk li jfittxu l-ażil – partikularment 
il-każ "Dublin", mingħajr lanqas ma titqies is-sitwazzjoni konkreta tal-persuni li huma 
suġġetti għall-miżura ta’ detenzjoni, hija a fortiori inaċċettabbli. Is-sitwazzjoni hija daqstant 
xokkanti meta persuni vulnerabbli (tfal, nisa tqal, familji bit-trabi, morda anki serjament, eċċ.) 
jiġu detenuti.

2. Il-promiskwità, l-istorbju, id-diversi pressjonijiet, l-atmosfera ta’ ħabs u l-koeżistenza 
bejn id-detenuti jwasslu biex id-detenzjonijiet, li ħafna drabi jkunu fit-tul (f’ċerti każijiet ta’ 
iktar minn 5 xhur) jirrappreżentaw prova addizzjonali iebsa imposta fuq id-detenuti.

3. Id-detenzjoni taċ-ċittadini Komunitarji hija inspjegabbli u tirrappreżenta ksur tad-
drittijiet fundamentali għax id-deprivazzjoni tal-libertà hija sproporzjonata għas-sempliċi ksur 
ta’ prattika amministrattiva li jitwettaq (pereżempju persuna tonqos milli tirreġistra fid-
distrett). Il-figuri pprovduti mill-Awtorità Belġjana huma ħafna iktar inkwetanti għax 
jiddikjaraw mijiet ta’ każijiet.

4. Id-dritt għall-interpretu u d-dritt li persuna tirċievi d-deċiżjonijiet li jikkonċernawha 
fil-lingwa li tifhem, għandhom jiġu rrispettati għal kull ċittadin barrani li jkun suġġett għal
deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet Belġjani. Hija ħaġa ta’ l-għaġeb li wieħed jinnota li t-traduzzjoni 
ta’ dawn id-deċiżjonijiet ġieli lanqas biss tiġi pprovduta f’ċerti lingwi uffiċjali tal-Belġju.

Id-Delegazzjoni tirrakkomanda li l-Gvern Belġjan:

1. Jipprovdi tagħrif iktar ċar partikularment rigward:

- id-detenzjoni ta’ ċittadini Komunitarji fiċ-ċentri Belġjani.

- id-dejta riċenti (tas-sena 2007) li tikkonċerna figuri tad-detenzjoni fiċ-ċentri fid-dettall u 
m’hux biss l-ammont ‘medju’.

2. Jiċċara l-pożizzjoni tiegħu partikularment dwar:

- jekk hux biħsiebu jkompli l-prattika tad-detenzjoni awtomatika anki għat-tfal, minkejja 
għadd kbir ta’ rapporti li jindikaw il-konsegwenzi serji.

- f’liema każijiet jawtorizza l-użu ta’ manetti għat-trasport tad-detenuti lejn ċentru magħluq.

- l-interpretazzjoni tiegħu ta’ l-obbligi internazzjonali li joħorġu mill-Konvenzjoni ta’ 
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Chicago u r-relazzjoni tiegħu ma’ l-istrumenti internazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem.

- il-bażi ġuridika tal-prattika tad-detenzjoni fiċ-ċentri, ta’ persuni li jkunu wettqu "delitti 
żgħar" jew li għamlu xogħol m’hux iddikjarat.

- il-miżuri li ttieħdu biex ikunu mistħarrġa l-motivazzjonijet u ċ-ċirkostanzi għat-tentattivi ta’ 
suwiċidju li ssemmew fir-rapport ta’ l-2006.

3. Jieħu miżuri leġiżlattivi importanti, urġenti u li jirregolaw, partikularment biex:

-  iwaqqaf id-detenzjoni, b’mod partikulari, ta’ ċittadini Komunitarji.

- jemenda t-tul tal-perjodu li fih għandu jsir rikors b’effett ta’ sospensjoni kontra l-obbligu li 
persuna tħalli t-territorju (bħalissa dan huwa ta’ 24 siegħa) u l-perjodu li fih il-Kunsill għal-
litiġji tal-Barranin għandu jagħti l-opinjoni tiegħu (72 siegħa), b’mod li jiġi evitat f’kull każ li 
n-nuqqas ta’ opinjoni min-naħa tal-CCE jkollu rabta mal-possibilità li l-barrani jiġi mkeċċi.

- iwaqqaf il-prattika tal-laqgħat illegali sabiex ikun jista’ jipproċedi aħjar bl-espulsjonijiet, 
prattika li diġà ġiet ikkundannata mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
- titwaqqaf il-prattika, li riċentement ġiet issanzjonata mill-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-
Bniedem, li xi ċittadini jitpoġġew fiż-żona ta’ tranżitu.

- jipprovdi l-aċċess għall-edukazzjoni għall-persuni minorenni kollha, partikularment għal 
dawk li huma detenuti.
- jipprovdi aċċess regolari, irregolamentat u m’hux arbitrarju għall-NGOs li jixtiequ jidħlu 
b’mod regolari biex iwasslu l-parir tagħhom lid-detenuti, u għall-UNHCR, fiċ-ċentri kollha 
(inkluż iċ-ċentru "INAD") u matul il-fażijiet differenti tal-proċedura.

- jagħmel dak kollu meħtieġ sabiex is-servizzi soċjali taċ-ċentri ma jibqgħux dipendenti fuq 
il-Ministeru għall-Intern u biex it-tobba taċ-ċentru ma jibqgħux dipendenti fuq l-
amministrazzjoni taċ-ċentru magħluq.

- jipprovdi fiċ-ċentri kollha, servizz ta’ interpreti u medjaturi kulturali li jkunu indipendenti 
mill-amministrazzjoni ta’ l-istess ċentri.
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