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Föredragande: Giusto Catania

I. Inledning – Besöket

En delegation bestående av fyra ledamöter från Europaparlamentet (se bifogad 
deltagarförteckning – Bilaga 1) besökte den 11 oktober 2007 tre slutna förläggningar för 
asylsökande och olagliga invandrare i Belgien. (se bifogat program – Bilaga 2)

Målet med besöket var framför allt att skaffa information om hur asylsökande och invandrare 
tas emot i de slutna förläggningarna i Belgien och att få klart för sig hur genomförandet sker 
av gemenskapens förordningar och direktiv angående asylfrågor, nämligen:

– Rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av 
asylsökande i medlemsstaterna 1 (mottagandedirektivet).

– Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för 
medlemsstaternas förfarande för beviljande eller återkallande av flyktingstatus2

(asylprocedursdirektivet).

– Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 
asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i någon medlemsstat3

(Dublin II-förordningen).

Dessutom gav det tillfälle att föra en diskussion med det civila samhället och att träffa 
myndigheterna. 

Detta besök är ett i raden av flera liknande resor som LIBE-utskottet har gjort till Italien, 
Spanien, Frankrike, Malta och Grekland.

                                               
1 EUT L 31, 6.2.2003, s 18–25.
2 EUT L 326, 13.12.2005, s 13–34.
3 EUT L 50, 25.2.2003, s 1–10.
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Delegationen har fått mycket information från flera frivilligorganisationer och andra 
organisationer före besöket vid förläggningarna, och vill därför framföra ett varmt tack till 
följande: Organisationen CIRE (Samordning och initiativ för och med flyktingar och 
utlänningar), Centrum för jämställdhet och för kampen mot rasism, Läkare utan gränser, den 
ideella organisationen Hjälp till människor på flykt samt UNHCR. (FN:s
flyktingkommissarie).

Delegationen sammanträdde dessutom den 10 oktober 2007 med ett stort antal företrädare för 
olika frivilligorganisationer och andra organisationer som är verksamma i Belgien på 
invandrings- och asylområdet (se bifogad förteckning – Bilaga 3), och delegationen vill 
framföra ett tack till dessa för att de samarbetat och stått till förfogande.

Delegationen har varit på tre förläggningar för invandrare och asylsökande: Förläggningarna 
INAD, 127 och 127a, som är tre av de sex slutna förläggningarna i Belgien.1

Parlamentsledamöternas besök har uppmärksammats av den belgiska pressen. Belgiska 
journalister och journalister från Euronews ville följa delegationen inne i förläggningarna. 
Utlänningsmyndigheten, som ansvarar för de tre förläggningarna, har emellertid inte gett 
journalisterna tillstånd att komma in i förläggningarna eller att ta bilder där inne.

Därför slöts en överenskommelse med journalisterna från tidningar och etermedier (bl.a. 
nyhetsbyrån Belga, ett team från Euronews samt RTBF Radio) att de kunde invänta 
delegationen utanför förläggning 127.

En presskonferens hölls på Europaparlamentet den 18 oktober 2007.

Efter besöket har delegationen velat träffa inrikesministern med ansvar för asyl- och 
invandringspolitiken, Patrick Dewael. En förfrågan har framförts, men ministern har gjort 
bedömningen att det är bättre att mötet genomförs med ministerns efterträdare eftersom den 
nuvarande ministern endast utövar sitt ämbete tillfälligt.

II. Bakgrund

A. Kategorier av personer som kan hållas i förvar i de slutna belgiska 
förläggningarna

De slutna belgiska förläggningarna tar emot flera kategorier av personer:

 Personer som har lämnat in en asylansökan i Belgien (se detaljer nedan).

 Personer som har lämnat in en asylansökan i ett annat EU-land – då en 
person lämnar in en asylansökan i ett annat EU-land eller kommer till belgiskt 
territorium via detta land, begär myndigheterna att detta land ska ta hand om den 
berörda personen. I väntan på att det landet ska ta tillbaka personen hålls denne i 
förvar i en sluten förläggning i Belgien.

                                               
1 De andra förläggningarna för olagliga invandrare ligger i Vottem (CIV), Merksplas (CIM) och Brygge (CIB).
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 EU-medborgare – förläggningarna ger årligen ut rapporter och delegationen har 
fått upplysningar om att EU-medborgare hålls i förvar i slutna förläggningar i Belgien 
i väntan på utvisning. Enligt redovisning från ansvariga på utlänningsmyndigheten vid 
delegationens besök kan EU-medborgare arresteras av polisen på grund av misstanke 
om s.k. småbrott eller svartarbete. Därefter förs de till slutna förläggningar i väntan på 
utvisning.

 Personer som har vistats olagligt på belgiskt territorium – personer som har 
gripits på belgiskt territorium som saknar erforderliga dokument, personer vars lagliga 
vistelsetid i Belgien har gått ut, personer som anses kunna störa den allmänna 
ordningen eller den inre säkerheten, eller personer som utövar fri yrkesverksamhet 
eller är anställda utan att ha tillstånd för detta kan bli föremål för ett åläggande om att 
lämna landet med ett beslut om överlämnande vid gränsen och för detta ändamål 
frihetsberövas.

 Personer som inte får komma in i landet: de avvisas så fort de kommer till 
gränsen. Dessa hålls i allmänhet i förvar på INAD-förläggningen.

B. Kvarhållandets längd 

Tidigare kunde ett asylförfarande ta flera år och resultera i utvisning av familjer som redan 
blivit integrerade i Belgien. De siffror som har lagts fram för delegationen från 2006 (då det 
gamla förfarandet tillämpades) visar på en allt snabbare hantering.

Tiderna i förvar har dock blivit längre sedan den nya lagen trädde i kraft, i juni 2007, eftersom 
hela förfarandet numera kan ske på slutna förläggningar och inte som tidigare, då detta endast 
var möjligt med det som kallades tillåtlighetsprövning.

Tiden för kvarhållande är i princip begränsad till fem månader i lagen av 
den 15 december 1980, med möjlighet till förlängning till åtta månader, då det motiveras av 
skäl som rör den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

I praktiken finns ingen tidsbegränsning för frihetsberövandet i Belgien eftersom en ny tidsfrist 
kan börja löpa då en person motsätter sig utvisning. 

För övrigt utgör uppgifterna om kvarhållandets längd som inrikesdepartementet överlämnat 
endast en del av den fullständiga bilden av verkligheten. Detta kan man sluta sig till genom 
sättet att beräkna kvarhållandets längd. De enda siffror som utlänningsmyndigheten förmedlat 
gäller den genomsnittliga tiden i förvar per förläggning och inte den genomsnittliga tiden i 
förvar per person. Man har alltså inte tagit hänsyn till den totala tid som en person i själva 
verket har hållits i förvar eftersom förflyttningar mellan förläggningar inte har redovisats. Och 
det sker många förflyttningar mellan förläggningarna. I 2006 års rapport från 
förläggning 127a konstateras exempelvis följande: 

Bland de 2 228 personer som var inskrivna kom 126 från andra förläggningar.
År 2006 förflyttades 176 personer till en annan förläggning.

En kvarhållen person som vistats två månader i förläggning 127, sedan tre månader i 
förläggning 127a och 24 timmar i INAD-förläggningen före återsändningen förekommer 
alltså tre gånger i statistiken. 
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För förvaltningen skulle detta inte vara en person som kvarhållits mer än fem månader. I 
statistiken skulle det tvärtom handla om tre individer, med kvarhållandetider som anges per 
förläggning på vardera två månader, tre månader och 24 timmar. Paradoxalt nog skulle denna 
individ, som vistats fem månader i slutna förläggningar, möjliggöra en avsevärd sänkning av 
statistiken över kvarhållandetider för förvaltningen.

Det är följaktligen viktigt att förvaltningen redovisar kvarhållandetiderna per individ och inte 
endast per förläggning, vilket förefaller vara tekniskt möjligt enligt utlänningsmyndighetens 
styrelse.

C. Synpunkter på asylförfarandet i Belgien

Före juni 2007 bestod asylförfarandet av två etapper: Utlänningsmyndigheten utredde först 
om ansökan var tillåtlig och den allmänna flyktingkommissionen (Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides) avgjorde sedan om ansökan var välgrundad.

Efter omfattande kritik mot det tidigare förfarandet (mycket långa handläggningstider, 
anklagelser om brister vid utlänningsmyndigheten etc.) och till följd av en dom från 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (målet Conka mot Belgien), från 
Europarådet och det civila samhället, utlovades en reform till år 2000. 

År 2005 godkändes en reformplan och en ny utlänningslag trädde i kraft helt och hållet 
den 1 juni 2007. Sedan dess behandlas alla asylansökningar enligt det nya asylförfarandet. 
Uppdelningen i två etapper (tillåtlighet och bedömning av om ansökan är välgrundad) av 
handläggningen av asylansökan har avskaffats. Utlänningsmyndigheten ansvarar inte längre 
för utredningen av tillåtligheten i fråga om asylansökningar men ansvarar fortfarande för 
beslut om vistelse, kvarhållande i sluten förläggning och utvisning av den asylsökande.

Organ för hantering av asylansökningar

1. Utlänningsmyndigheten (Office des Etrangers, OE) – lyder under 
inrikesdepartementet, ansvarar för tillträde till territoriet, vistelse, bosättning, 
kvarhållande av utlänningar i sluten förläggning och utvisning av utlänningar i 
allmänhet. 

2. Allmänna flyktingkommissionen 
(Commissariat General aux Refugies et aux Apatrides, CGRA) – utreder 
asylansökningar.

3. Rådet för flyktingfrågor (Conseil du Contentieux des Etrangers, CCE) som 
ansvarar för att bekräfta eller ändra den allmänna flyktingkommissionens beslut.

4. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat) – utför endast en laglighetsprövning 
av förfarandet, utan att kunna överpröva beslut från den instans vars beslut klagomålet
gäller.
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Stegen i asylförfarandet

1. Asylansökan – Utlänningen lämnar in sin asylansökan hos utlänningsmyndigheten. 
Om denne reser in i Belgien utan de föreskrivna handlingarna ska ansökan göras 
antingen vid gränsen eller inom åtta arbetsdagar. 

2. Utlänningsmyndigheten registrerar ansökan och genomför en utfrågning med 
personen som begränsas till dennes identitet, ursprung och resväg.

Utlänningsmyndigheten överlämnar ett frågeformulär till den asylsökande där denne 
ska ange asylskälen och möjligheterna att återvända till det land som han har flytt från. 
Denna förklaring ska undertecknas av den asylsökande och sedan överlämnas till den 
allmänna flyktingkommissionen tillsammans med de fullständiga handlingarna.

3. Utlänningsmyndigheten beslutar vilken medlemsstat i EU som är ansvarig för 
utredningen av ansökan i enlighet med Dublin II-förordningen och utreder fall med 
flera asylansökningar.

4. Utredning av asylansökan – Allmänna flyktingkommissionen medger eller vägrar 
medge ansökan om flyktingstatus samt bifaller eller avslår ansökan om subsidiär 
skyddsstatus. 

5. Överklagande hos Rådet för flyktingfrågor av ett beslut från Allmänna 
flyktingkommissionen – Rådet för flyktingfrågor bekräftar eller ändrar Allmänna 
flyktingkommissionens beslut. Överklagande till Rådet för flyktingfrågor ska ske 
inom 15 dagar efter delgivning av Allmänna flyktingkommissionens beslut. 
Överklagande innebär att verkställandet av det överklagade beslutet skjuts upp.

6. Endast lagligheten i besluten från Rådet för flyktingfrågor kan överklagas 
(”administrativt upphävande”) till förvaltningsdomstolen Conseil d’Etat.

Då en person kommer till Belgien med alla de handlingar som krävs och lämnar in en 
asylansökan kan personen stanna i en s.k. öppen förläggning under handläggningen av 
asylansökan. De öppna förläggningarna lyder under Fedasil, det federala organet för 
mottagande av asylsökande, som inrättades 2002. 

Andra asylansökande hålls däremot i förvar i alla de slutna förläggningar som finns i landet 
(med undantag för INAD-förläggningen). 

Dessa slutna förläggningar kan härbärgera följande asylsökande:

 Personer som inlämnat en asylansökan vid gränsen – dessa personer tas 
systematiskt i förvar. De hålls kvar under hela utredningen av asylansökan.

 Asylsökande som har lämnat in sin asylansökan på belgiskt territorium och som 
avvisats (inbegripet personer som har överklagat till Conseil d’État), även om de har 
vistats i en öppen förläggning under hela förfarandet. 

 Personer som har lämnat in sin asylansökan i en sluten förläggning – dessa 
personer hålls i förvar eftersom de vistas olagligt i landet. När de har kommit till den 
slutna förläggningen lämnar de in en asylansökan och stannar där under förfarandet.
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 Personer som har lämnat in en asylansökan i ett annat EU-land eller personer som 
lämnar in ännu en ansökan i Belgien.

III. Möte med frivilligorganisationerna

För frivilligorganisationerna innebär denna praxis med administrativt frihetsberövande av 
utlänningar i Belgien allvarliga problem när det gäller respekten för de grundläggande fri- och 
rättigheterna och den mänskliga värdigheten. De erinrar om att frihet bör vara huvudregeln 
och frihetsberövande undantaget, enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna. Sedan reformen av asylförfarandet 
har dock möjligheterna till frihetsberövande av asylsökande vid gränsen och inne i landet ökat 
avsevärt1. För övrigt har tiden för frihetsberövande blivit längre, eftersom hela förfarandet och 
inte som tidigare endast den etapp som avsåg tillåtlighetsbedömningen kan ske medan den 
asylsökande vistas i en sluten förläggning.2

Vid mötet med Europaparlamentets ledamöter framhöll frivilligorganisationerna vissa 
problem.

1. Barn i förvar
Frivilligorganisationerna konstaterar att antalet barn som hålls kvar i slutna förläggningar har 
antagit extremt oroande proportioner de senaste åren. 2004 fanns 152 barn i förvar medan 
siffran 2006 var 627. Detta antal ligger dessutom under den faktiska siffran eftersom man 
varken räknar med förläggningen i Vottem, där barn har hållits i förvar mellan mars och 
juni 2006, eller förläggning 127, där barn fortfarande hålls i förvar.

Frivilligorganisationerna erinrar om att det vid upprepade tillfällen visat sig att ett sådant 
frihetsberövande får psykologiska konsekvenser för barnen, bl.a. i en undersökning från 
Bryssels fria universitet 1999 och i en undersökning som inrikesdepartementet har begärt. Där 
konstateras följande: ”Kvarhållande av familjer med barn är, med utgångspunkt i barnets 
rättigheter och välbefinnande, oacceptabelt under rådande förhållanden. Kvarhållande av 
barn tillämpas för närvarande på ett godtyckligt sätt och inte som en sista utväg. För vissa 
grupper sker frihetsberövandet automatiskt, särskilt för familjer som omfattas av 
Dublinkonventionen. I detta sammanhang har frihetsberövandet automatiserats, och blir 
alltså normalfallet."3. 

Dessa undersökningar har de senaste månaderna bekräftats på nytt genom andra rapporter, 
bl.a. den från den flamländske barnombudsmannen4 och Läkare utan gränser5.

                                               
1 Artikel 74/6 § 1a, lagen av den 15 december 1980 om utlänningars tillträde till territoriet, vistelse och 
bosättning samt om utvisning i vissa fall. I inte mindre än 15 olika fall medges att asylsökande frihetsberövas så 
snart de lämnat in en ansökan om asyl.
2 Artikel 74/6 § 2, lagen av den 15 december 1980 om utlänningars tillträde till territoriet, vistelse och bosättning 
samt om utvisning i vissa fall. Tidigare fick tiden för kvarhållande under förfarandet ej överstiga två månader 
medan en asylsökande i dag, i vissa fall, kan tillbringa upp till tre månader och 15 dagar i förvar, utan att få 
något verkställbart beslut.
3 Undersökning av alternativen till frihetsberövande av familjer med barn i slutna anläggningar i väntan på 
utvisning. Del 2: Visioner och rekommendationer, 
http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_FR.pdf
s. 19.
4 Kinderrechtencommissariaat ”Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht”
5 Läkare utan gränser, ”Människans pris för frihetsberövande”.
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2. Tidslängd för kvarhållandet
Trots att den maximala tiden för kvarhållande enligt lag är fem månader fortgår det, enligt 
frivilligorganisationerna i Belgien, i själva verket under mycket längre tid. Vissa personer har 
redan tillbringat mer än ett år i följd i olika slutna förläggningar. De psykologiska 
konsekvenserna av frihetsberövande under så lång tid är förödande för människor.

3. Rättslig osäkerhet

Många som hålls i förvar vittnar om sin villrådighet inför olika förfaranden. Vid sina besök 
har frivilligorganisationerna konstaterat bristen på information till dem som hålls i förvar, 
problem med rättsligt bistånd och brister i vissa förfaranden. 

Det finns inga tolkar i förläggningarna. Ibland ringer man efter telefontolk, men ibland är det 
andra som hålls i förvar som översätter, med alla de svårigheter som det innebär att översätta 
administrativa och rättsliga texter.

Följande är några av de frågor som ligger till grund för denna rättsliga osäkerhet:

– Socialtjänsten vid förläggningarna är inte fristående utan det rör sig om tjänstemän som är 
beroende av inrikesministeriet vars uppdrag är att informera dem som hålls i förvar men 
också att ”förbereda dem på en eventuell utvisning”.1

– Brister i informationen till migranterna: Informationsbroschyrerna om förfarandet till de 
frihetsberövade är inaktuella (inga tillgängliga broschyrer på flera språk flera månader 
efter att förfarandet trätt i kraft). Upplysningar om möjligheter till överklagande ges inte 
alltid till dem som hålls i förvar. Dessa konstateranden har också bekräftats av UNHCR.

– Problem med juridiskt bistånd. 
Den som hålls i förvar har rätt att väcka talan mot åläggandet att lämna landet och 
därigenom få uppskov. Uppskovet gäller dock endast om ansökan lämnas in inom 
24 timmar efter det att personen tagits i förvar. I flera förläggningar (bl.a. 127a) kan det ta 
längre tid än tre–fyra dagar att utse en offentlig försvarare vilket innebär att de 
frihetsberövade inte kan utnyttja denna möjlighet till uppskov vid överklagande, som 
alltså är oerhört viktig. Det kan också ifrågasättas om en så kort tidsfrist verkligen är 
effektiv (artikel 13 Europakonventionen).

4. Frihetsberövande av asylsökande

Frivilligorganisationerna uppmärksammar också på hur det går till ibland när man anhåller 
personer: den asylsökande kallas in tillsammans med sin familj av bagatellartade 
administrativa skäl – en anmodan att komplettera handlingarna etc. När den asylsökande 
infinner sig på utlänningsmyndigheten frihetsberövas han och förs till en sluten förläggning, 
trots att ingenting i kallelsen tydde på denna möjlighet. 

                                               
1 I artikel 68, kunglig förordning av den 2 augusti 2002 om fastställande av styrelse och regler för slutna 
förläggningar, Erbjudande om anställning för socialarbetare vid slutna förläggningar publicerad av förvaltningen 
för rekrytering av tjänstemän (Selor) fastställs följande: ”i egenskap av tjänsteman med ansvar för återsändande
ska ni, genom samtal, förbereda personerna på utvisning så att denna kan ske på ett effektivt sätt under 
mänskliga förhållanden”.
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Denna praxis vid belgiska myndigheter har redan fördömts av Europadomstolen i 
målet Conka1: Domstolen fastslog ”att det inte är förenligt med artikel 5 
[Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna] att förvaltningen, inom ramen för 
en planerad utvisning och i avsikt att underlätta och verkställa denna, medvetet beslutat att 
vilseleda personer, även om de befinner sig i landet olagligt, genom en kallelse, för att lättare 
kunna frihetsberöva dem”. Detta gäller i högsta grad för personer som inte vistas olagligt i 
landet.

Inom ramen för det s.k. Dublinförfarandet (se ovan) har till och med personer som 
regelbundet har inställt sig vid kallelser under flera månader plötsligt arresterats och satts i 
förvar på grunden att det finns risk för att de inte skulle underkasta sig återförande till 
gränsen.

Vid delegationens besök bekräftades denna praxis genom migranternas berättelser, särskilt av 
en ung kvinna som berättade att hon arresterats på detta sätt, tillsammans med sina barn, innan 
hon fördes till en sluten förläggning.

5. Återkommande medicinska och psykologiska problem vid de slutna förläggningarna
Enligt frivilligorganisationerna sker det ofta att allvarligt sjuka personer tas i förvar och att 
andra utvecklar sjukdomstillstånd som är direkt kopplade till frihetsberövandet. Här vill man 
understryka att medicinsk vård och socialtjänst inte är fristående liksom att det finns 
psykologer som samtidigt ingår i förläggningens ledning.

6. Förhållandena i förläggningarna
Utöver problemet med förfall kan nämnas att fängelsemiljön är mycket uttalad: många vakter, 
taggtråd, kameraövervakning och sanktionssystem som kan gå så långt som till isolering. 
Möjligheterna att gå ut är mycket begränsade (omkring två timmar per dag) liksom 
möjligheterna till kontakt med yttervärlden (det går att ringa ut med telefonkort men inte att ta 
emot samtal förutom från advokaten).

Ytterligare ett problem som ofta är mycket svårt för de frihetsberövade, som i vissa fall bor i 
Belgien sedan många år och har anknytning till landet, är att besök av närstående är omöjliga i 
förläggningar som ligger nära flygplatsen.

Frivilligorganisationerna klagar också över att deras rätt att göra besök i förläggningarna inte 
är självklar – det är inrikesdepartementet som beviljar besökstillstånden och dessa kan dras in 
utan anledning av ledningen, vilket – enligt frivilligorganisationerna själva, kan bero på 
brister i deras verksamhet. Frivilligorganisationerna har inte tillträde till INAD-förläggningen.

7. Påtryckningar och våld i samband med utvisningar2

Det kännetecknande draget för utvisningar är bristen på insyn. De externa kontrollerna är 
nästan obefintliga, och de interna kontrollerna är sporadiska – det finns ingen 
kameraövervakning och det är så gott som uteslutet att en anmälan ger resultat. 
Frivilligorganisationerna rapporterar om många fall av våld i samband med avvisningar.

                                               
1 Målet Conka mot Belgien nr°51564/99 (Avsn. 3) (bil.) Europadomstolen 2002 – I – (5.02.02).
2 Utdrag ur sammanfattningen av rapporten: ”Slutna förläggningar för utlänningar – Lägesrapport”, 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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IV. Beskrivning av besöket vid förläggningarna för administrativt 
frihetsberövande

A. INAD-förläggningen (Zaventemflygplatsen)

INAD-förläggningen ligger inne i flygplatsbyggnaderna på flygplatsen Bruxelles-National. 
Den öppnades för att ta emot personer som inte får komma in i landet, dvs. män, kvinnor och 
barn som har nekats inresa i landet och som väntar på att lämna landet utan att resa in. 

Den öppnades efter tidigare kritik mot Belgien rörande förhållandena i fråga om inkvartering 
(madrass direkt på golvet) och hygien för de personer som inte tilläts resa in i Belgien.

Vid INAD-förläggningen kan följande personer hållas i förvar:

 Personer som är föremål för ett avvisningsbeslut på grund av att de inte har de 
handlingar som krävs för inresa i landet eller på grund av att motivet till deras resa 
”inte är tydligt” i gränspolisens ögon1. De hålls i förvar i väntan på att det flygbolag de 
har åkt med ska föra dem tillbaka.

 Personer som vistas olagligt som anses enkelt kunna utvisas.

 Asylsökande vars ansökan avslagits som har hållits i förvar i en sluten förläggning och 
som har överförts till INAD-förläggningen några timmar innan de ska utvisas.

I rapporten för år 2006, som har översänts till delegationen av de belgiska myndigheterna, 
omnämns också mer än 200 EU-medborgare som har vistats vid INAD-förläggningen (från 
Malta, Tyskland, Frankrike, Polen, Storbritannien, Ungern, Slovakien, Tjeckien, Lettland och 
Litauen).

Det verkar rent allmänt som om de som hålls i förvar på INAD-förläggningen inte stannar 
länge, men när de ifrågasätter avvisningsbeslutet riskerar de att bli kvar där längre.

Tillståndet i förläggningen

Förläggningen är trång. Den är lika stor som en lägenhet och består av relativt små rum: en 
hall, ett vardagsrum, ett kök och två små sovsalar (en för män, en för kvinnor) med ett 
femtontal våningssängar var. Det finns fönster som vetter mot flygplatsens start- och 
landningsbanor som inte kan öppnas. De som hålls i förvar kan inte komma ut i friska luften.

Vare sig frivilligorganisationer eller besökare får komma in i INAD-förläggningen, också på 
grund av att förläggningen ligger inne i flygplatsen. UNHCR har framfört till delegationen att 
man beklagar att man inte regelbundet kan få tillträde till INAD-förläggningen. 

Det finns inga socialarbetare. Det finns ingen infrastruktur för att ta hand om barn som 
kommer till INAD-förläggningen.

Delegationen anser att de praktiska inkvarteringsförhållandena inte är lämpliga för 
frihetsberövande, i vart fall inte för mer än några timmar, och ansluter sig i detta avseende till 

                                               
1 Se ett direkt vittnesmål längre fram.
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de slutsatser som Europarådets europeiska kommitté för förhindrande av tortyr har uttryckt i 
sin senaste rapport om INAD-förläggningen.

Det verkar som om det finns planer på en ny förläggning.

Diskussioner med myndigheterna

Vid diskussionerna med företrädare för myndigheterna, bl.a. företrädaren för 
utlänningsmyndigheten, förklarade hon för ledamöterna, efter en fråga som ställts, att 
personer som verkade nervösa eller aggressiva vid utvisning förses med handfängsel om det 
föreligger risk för flykt eller av säkerhetsskäl. Handfängsel används också på personer som 
transporteras från en förläggning till en annan eller från en förläggning till flygplatsen.

Föredraganden frågade till vilka länder personerna avvisades – till transitlandet eller till deras 
ursprungsland. Ett fall togs upp som gällde en person som kommit till Belgien från Afrika via 
Libyen. Företrädaren för utlänningsmyndigheten berättade att personerna i ett sådant fall 
skickas till Libyen, som transitland, i enlighet med de konventioner som gäller i fråga om 
flygbolagens ansvar (Chicagokonventionen).

Vid en diskussion om placering av utlänningar i transitzon gav företrädaren för 
utlänningsmyndigheten några förklaringar till delegationen. 

Då en person kommer till gränsen får denne motta två olika beslut: ett beslut om utvisning 
tillsammans med ett beslut om frihetsberövande för detta ändamål. Om domstolen beslutar att 
detta frihetsberövande strider mot lagen och att personen måste friges beslutar 
utlänningsmyndigheten att ”frige” denna person i den nationella flygplatsens transitzon.

Delegationen anser att denna praxis är oacceptabel: dessa personer befinner sig ensamma i 
transitzonen, de tvingas sova på flygplatsens soffor eller till och med på golvet, utan 
duschmöjligheter. En typ av frihetsberövande ersätts i praktiken av en annan. 
Europadomstolen har för övrigt avgjort att en transitzon kan anses som en förvarsenhet1).

Dessutom innebär den avskräckande effekten av denna ”frigivning” att den lagliga 
besvärsmöjligheten mot beslutet om förvar i sluten förläggning (INAD) inte fungerar, vilket 
strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. De 
förvarstagna informeras om att en eventuell frigivning leder till placering i transitzonen, vilket 
avskräcker många av dem från att lämna in en ansökan om frigivning enligt lagen.

Denna praxis har redan påtalats i stor omfattning av belgiska frivilligorganisationer, advokater 
och den belgiske federale ombudsmannen. Bryssels förstainstansdomstol har, vid ett 
interimistiskt förfarande 2003, likaså konstaterat att den belgiska staten begått ett övergrepp 
som var ”rena farsen”. Det som är oacceptabelt och strider mot rättsstaten är, enligt 
domstolen, att ”den belgiska staten placerar [utlänningen] på en annan plats som de inte kan 
lämna (transitzonen) där levnadsförhållandena är omänskliga och förnedrande, i hopp om att 
[denna person] beslutar sig för att ’frivilligt’ verkställa avvisningsordern”.

I sin senaste rapport om Belgien rekommenderar också Europeiska kommittén till 
förhindrande av tortyr2 att de belgiska myndigheterna omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder 

                                               
1 Domar i målen Guzzardi mot Italien, den 6 november 1980, Amuur mot Frankrike, den 25 juni 1996 och 
Shamsa mot Polen, den 27 november 2003.
2 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
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för att få ett definitivt slut på denna praxis. Föredraganden instämmer helt och hållet i dessa 
rekommendationer och begär förtydliganden avseende denna praxis från 
utlänningsmyndigheten, mot bakgrund av att tre fall av ”frigivning” till transitzon har skett i 
september 2007, såvitt Europaparlamentets ledamöter känner till. 

Belgien har dessutom helt nyligen fällts av Europadomstolen i ett avgörande av 
den 24 januari 20081 för att ha ”frigett” två palestinska medborgare till transitzonen på 
Bryssels flygplats. Domstolen ansåg att placeringen i transitzonen utgjorde ett 
frihetsberövande samt att detta frihetsberövande var olagligt och utgjorde en omänsklig och 
förnedrande behandling. 

Vittnesmål från migranter 

Vid besöket befann sig endast tre personer i förläggningen. Två av dem, från Kongo 
respektive Rwanda, hade de föreskrivna handlingarna för att resa in i Belgien (studentvisum, 
resehandling, pengar etc.) men var föremål för utvisningsbeslut eftersom motivet för deras 
resa ”inte var tydligt” i gränspolisens ögon. De hölls i förvar i väntan på att det flygbolag som 
de hade åkt med skulle föra dem tillbaka.

Liksom i dessa två personers fall utlämnas, då någon mottar ett beslut om nekad inresa i 
landet

 ett frågeformulär där motivet anges och

 ett beslut om förvar i sluten förläggning.

Frågeformuläret fylls i av tjänstemännen vid gränskontrollen och är avfattat på nederländska. 
Utlänningen ska skriva under längst ned. Delegationen var förvånad över att utlänningen inte 
fick någon översättning av frågeformuläret, inte ens då denne talade ett av de andra officiella 
belgiska språken, franska eller tyska. 

Beslutet om förvar i sluten förläggning avfattas både på nederländska och franska men 
grundas på utvisningsbeslutet som endast finns på nederländska. 

Personen har 24 timmar på sig att besvära sig, i största hast, mot beslutet om utvisning (med 
uppskjutande verkan). Om Rådet för flyktingfrågor inte fäller något avgörande inom 
72 timmar kan personen åter utvisas.

De personer som vill ha hjälp av en advokat får en telefonkatalog av förläggningens ledning. 
Vid receptionen finns en telefon för allmänheten men det är omöjligt att föra samtal i 
avskildhet. De advokater som önskar träffa sin klient måste göra det i flygplatspolisens 
lokaler dit deras klient förs med poliseskort från INAD-förläggningen.

                                               
1 Målet Riad och Idiab mot Belgien (Framställning nr 29787/03 och nr 29810/03).
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B. Transitförläggning 127 (Melsbroek)

Denna förläggning ligger i Melsbroek, bredvid militärflygplatsen. 

Den består av prefabricerade baracker (sovsalar med ett tjugotal sängar, samlingssal, kök, 
matsal och samtalsrum). En liten del (ledning, socialtjänst, medicinsk vård) består av en fast 
byggnad. Det finns en liten gård, men den tid som medges för utomhusvistelse är begränsad. 
Förläggningen omges av gallerstängsel och taggtråd.

Förläggningen är trång. Den är från 1988, då den uppfördes som ett provisorium. 
Delegationen konstaterar att detta s.k. provisorium har blivit kvar i 20 år. Inrättandet av en ny 
förläggning som ska ersätta INAD-förläggningen och förläggning 127 tillkännagavs för flera 
år sedan. Det första spadtaget togs av inrikesminister Patrick Dewael för flera månader sedan, 
men uppförandet ska börja i mars 2009 och den nya förläggningen tas i drift 2010.

Personer som hålls i förvar i denna förläggning är män, kvinnor och medföljande barn, 
asylsökande och personer som vistas olagligt i landet.

I den senaste rapporten om situationen på förläggningen under 2006 finns följande siffror:

År 2006 skrevs totalt 2 132 personer in och antalet stiger hela tiden jämfört med tidigare år.

Bland dessa var 558 kvinnor, 152 medföljande barn och 31 ensamkommande barn. 

Genomsnittsvistelsen för ensamkommande barn var 25,2 dagar 2006, den kortaste vistelsen 
var 1 dag och den längsta 66 dagar.

Medelåldern var 27 år 2006. Den yngste på förläggningen var tre månader och den 
äldste 64 år.

En person hade frigivits till transitzon och tre personer hade rymt.

Enligt rapporten har hundratals EU-medborgare kvarhållits under 2006 i denna förläggning –
321 från Polen, 12 från Tjeckien, 11 från Ungern, 10 från Slovakien, 5 från Lettland, 2 från 
Estland, 1 från Tyskland och 1 från Slovenien.

Vid besöket i förläggning 127 berättade företrädaren för utlänningsmyndigheten för 
delegationen att medborgare från EU-medlemsstater interneras på förläggning 127 när de är 
”misstänkta” för småbrott eller svartarbete. Frihetsberövandet av dessa personer, utan någon 
som helst dom, gav upphov till många frågor. Ledamöterna frågade ut ledningen för 
förläggningen om detta och bedömde att det kommer att krävas ytterligare förklaringar. Om 
det rör sig om brottslingar bör rättvisan ha sin gång, om det rör sig om oskyldiga bör de 
friges.

Familjer, medföljande och ensamkommande barn ställer till stora problem eftersom den plats 
där de hålls i förvar helt saknar uppdelning – barnen sover i samma sovsal som vuxna som 
inte hör till deras familj.

De som hålls i förvar kan inte ta emot besök av familjemedlemmar eller vänner eftersom 
förläggningen ligger inne i flygplatsen. De fick besök från medlemmar i 
frivilligorganisationer. 
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Vittnesmål från migranter 

De personer som delegationen träffade visade på sina barn och sade att detta inte är något 
ställe för barn, att de bor tillsammans med främmande vuxna och att de ständigt lyssnar till de 
vuxnas diskussioner. 

Vissa klagade på bullret från flygplanens landningar och starter som ibland var 
öronbedövande.

En pojke från Rwanda berättade om förfarandet och klagade över att han inte ens själv fått 
fylla i det frågeformulär som utlänningsmyndigheten gav honom och att den tjänsteman som 
fyllde i det hade gjort fel som sedan påverkat resten av förfarandet.

Enligt belgisk lagstiftning ska utlänningsmyndigheten registrera ansökan, förhöra personen 
och ”överlämna ett frågeformulär till utlänningen där denne har möjlighet att lägga fram 
motiven för sin asylansökan liksom möjligheterna att återvända till det land som han har flytt 
från”1. Denna förklaring ska undertecknas av den asylsökande och sedan överlämnas till 
Allmänna flyktingkommissionen tillsammans med de fullständiga handlingarna.

Ingenstans i lagen står att tjänstemännen ska fylla i frågeformuläret i den asylsökandes namn. 

Det verkar dock, enligt de frivilligorganisationer som man har träffat, som om det i praktiken 
är utlänningsmyndighetens tjänstemän som fyller i frågeformuläret i stället för den 
asylsökande. Detta görs med hjälp av en tolk, men den asylsökande har inte rätt till någon 
advokat. De asylsökande klagade över den summariska behandlingen och de dåliga 
förhållandena i de slutna förläggningarna (buller och rumstemperatur) vid samtalet med 
utlänningsmyndighetens tjänsteman.

Ramadan respekteras – de har möjlighet att äta tidigare/senare under den perioden.

C. Förläggning 127a för återsändande (Steenokkerzeel)

Denna förläggning ligger i Steenokkerzeel, också bredvid flygplatsen. Den omges av två 
mycket höga metallstängsel och flera rader taggtråd. Intrycket av fängelse är mycket starkt. 
Fönstren är försedda med galler. 

Förläggningen består av två byggnader. I den första finns social, administrativ och medicinsk 
personal samt isoleringsstraffcellen. Man korsar en innergård för att komma till migranternas 
byggnad, bakom 5 meter höga gallerstängsel med taggtråd.

I denna förläggning finns såväl personer som vistats olagligt i landet som asylsökande – män, 
kvinnor, medföljande samt ensamkommande barn.

                                               
1 Artikel 51/10, lagen av den 15 december 1980.
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Siffror1

År 2006 skrevs totalt 2 228 personer in (1 691 vuxna och 537 barn) vid förläggning 127a för 
återsändande i Steenokkerzeel (därtill kommer 520 personer som tillbringade endast en natt 
där), jämfört med totalt 2 196 år 2005. 
Kvinnorna utgjorde 22,58 procent, barnen 24,10 procent och resten var män. År 2006 vistades 
4 ensamkommande barn i förläggningen.

I förläggningen har även medborgare från EU-medlemsstater hållits i förvar (Estland, Ungern, 
Lettland, Polen, Slovakien och Tjeckien – 212 vuxna och 81 barn år 2006).

Genomsnittsvistelsen varade 16,08 dagar år 2006. Den kortaste vistelsen varade mindre än en 
dag och den längsta varade i sex och en halv månad.

Under hela 2006 var det genomsnittliga antalet personer per dag 96,83.

I förläggningen finns också socialarbetare och pedagogisk personal. Vissa 
frivilligorganisationer kan besöka migranterna men dessa får inte ta emot besök från sina 
familjer eller vänner. 

Vittnesmål från migranter

Många av migranterna klagar över bristen på adekvat medicinsk vård – svårigheter att få 
träffa en läkare eller att kommunicera med denne eftersom tolkhjälp saknas och besöken går 
mycket snabbt. De var också chockerade av situationen för en gravid kvinna i femte månaden 
som delegationen träffade, som hade en svår graviditet.

Småbarnsföräldrar oroade sig för att det inte fanns någon barnläkare i det medicinska teamet. 

Migranterna klagade över att de fick smärtstillande medel för allt och inget, att de inte fick 
veta vilken sorts läkemedel som skrevs ut till dem utan man talade bara om för dem hur 
många gånger om dagen de skulle ta medicinen. Denna praxis innebär ett brott mot alla 
patienträttigheter, särskilt för patienter i en svår situation som inte har någon möjlighet att 
välja en annan läkare.

De som hölls i förvar förklarade att de blivit ännu räddare sedan en ung asylsökande dött i 
september 2007 och ledningen lämnat mycket bristfällig information till dem.

Bristen på information om hur behandlingen av deras ärende fortskred och om vad som 
väntade dem påverkade deras sinnesstämning på ett negativt sätt. 

Migranternas utsagor stöds också av den årliga rapporten 2006 där det talas om 

– hungerstrejker som omfattat flera tiotals personer, ibland hela flyglar av 
förläggningen, och även barn. Syftet med strejkerna var att framföra klagomål eller 
protestera mot de små matransoner som brukade serveras, och

– tre självmordsförsök 2006.

                                               
1 Utlänningsmyndighetens rapport 2006 om förläggning 127a.
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V. Föredragandens kommentarer

Systematiskt frihetsberövande

Föredraganden understryker inledningsvis att han anser att arten av administrativt tillfälligt 
frihetsberövande i sig innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna och att begreppet 
administrativt frihetsberövande är rättsligt oacceptabelt. För ett administrativt brott (olaglig 
inresa i ett land eller utgånget uppehållstillstånd) föreskrivs ett personligt frihetsberövande, 
dessutom ofta under oproportionerligt lång tid.

Av denna anledning bör de tillfälliga förläggningarna anses som oacceptabla inrättningar som 
bör stängas. Det skulle vara den första åtgärden för att konkret se över 
mottagningsförfarandet.

Det är särskilt oacceptabelt att asylsökande behandlas på detta sätt – dessa män, kvinnor och 
ibland barn, som flytt från svåra förhållanden och efterfrågar skydd i Europa får inte låsas in 
under omständigheter som kränker deras enskilda rättigheter och utgör ett angrepp på de 
grundläggande fri- och rättigheterna.

Föredraganden anser följaktligen att asylsökande inte i något fall (såsom det föreskrivs i de 
internationella konventionerna) bör utsättas för administrativt frihetsberövande. 
Frihetsberövande av utlänningar berör en grundläggande frihet och borde vara undantaget –
inte regeln – vilket bekräftas av Europadomstolens rättspraxis.

Belgien förefaller dessutom systematiskt och allmänt tillämpa kvarhållande av asylsökande 
vid gränsen liksom asylsökande inom ramen för det s.k. Dublinförfarandet, oberoende av 
vilka utlänningar det rör sig om (familjer, barn) och oberoende av risken för att de smiter 
undan utlänningsmyndigheten.

Sedan den nya lagen infördes har möjligheterna att ta asylsökande i förvar tydligt ökat. Det är 
ett brott mot den grundläggande principen i Genèvekonventionen, enligt vilken asylsökande 
inte bör straffas för att de reser in eller vistas olagligt i ett land. 

I sin rapport till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av mottagandedirektivet1

erinrar också Europeiska kommissionen om att eftersom direktivet föreskriver att 
kvarhållande är ett undantag från den allmänna regeln om rörelsefrihet som får användas 
bara ”om så är nödvändigt”, strider det dock mot direktivet om personen i fråga hålls i 
förvar automatiskt utan någon bedömning av den situation denne befinner sig i.

Det saknas förutsättningar för ett bra asylförfarande i slutna förläggningar – förutom den 
starka psykiska press som det innebär att vara frihetsberövad är det oerhört svårt att 
kommunicera med världen utanför, att få råd från oberoende socialtjänst eller juridisk 
expertis, att skaffa den information som behövs för förfarandet (ingen Internetuppkoppling) 
etc.

Utan faktisk tillgång till advokat är det praktiskt taget omöjligt att överklaga i rätt tid (mycket 
korta frister) och på rätt sätt, särskilt som förfarandet inför CCE är skriftligt, vilket ger mycket 

                                               
1 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiv 2003/9/EG av 
den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna – KOM(2007)0745.
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litet utrymme för den asylsökande att framföra muntliga synpunkter i förhandlingen. Dessa 
alltför korta tidsfrister utgör ett mycket stort bekymmer.

Tidslängden för kvarhållandet

Tidslängden för kvarhållandet är av stor betydelse när det gäller de konsekvenser som ett 
långt frihetsberövande kan få för den som genomlider det. 
Denna tid är redan orimligt lång om man tar hänsyn till Europarådets rekommendationer, där 
det framförs att denna typ av frihetsberövande bör begränsas till en månad 1. I praktiken finns 
ingen tidsbegränsning för frihetsberövande i Belgien eftersom en ny tidsfrist kan börja löpa då 
en person motsätter sig utvisning. 

I en rapport som nyligen begärts av kommissionen2 konstateras också följande:

När det gäller tidsfristen för kvarhållande uppstår frågan, med hänsyn till tillämpligheten av 
direktivet för asylsökande som hålls i förvar i slutna förläggningar, om tiden för lagligt 
kvarhållande på två månader (som kan förlängas till åtta månader) kan anses vara en rimlig 
och kortast möjliga tid.

Frihetsberövande av minderåriga

I Belgien hålls medföljande och ensamkommande barn i förvar i slutna förläggningar. Enligt 
frivilligorganisationerna ökar antalet.

Frihetsberövande av barn strider mot den internationella konventionen om barnets rättigheter3, 
för att inte tala om avbrottet i skolgången. Belgien har nyligen fällts av Europadomstolen för 
frihetsberövande och avvisning av en minderårig flicka4. Domstolen ansåg att följande 
utgjorde en omänsklig behandling: kvarhållande i en förläggning som ursprungligen var 
avsedd för vuxna, frihetsberövande under samma förhållanden som en vuxen utan hänsyn till 
flickans ålder och särskilda utsatthet.

I rapporten från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av 
mottagandedirektivet5 nämns också Belgien bland de länder som vägrar ge frihetsberövade 
minderåriga tillgång till utbildning eller som gör utbildning omöjlig eller i praktiken mycket 
begränsad. Kommissionen erinrar om att detta strider mot mottagandedirektivet. I 
mottagandedirektivet stadgas i själva verket att medlemsstaterna skall bevilja minderåriga 
barn till asylsökande och minderåriga asylsökande tillträde till utbildningsväsendet på 
liknande villkor som medborgarna i värdmedlemsstaten, så länge som en utvisningsåtgärd 
mot dem eller deras föräldrar inte har verkställts. Sådan utbildning kan tillhandahållas på 
förläggningar.6

                                               
1 Rekommendation 1547 från Europarådets parlamentariska församling.
2 Rapport om Belgien utarbetad för Europeiska kommissionen om tillämpningen av mottagandedirektivet, för 
utarbetande av rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av detta direktiv –
KOM(2007)0745.
3 Den internationella konventionen om barnets rättigheter, vilken antogs och öppnades för undertecknande, 
ratificering och anslutning genom FN:s generalförsamlings resolution 44/25 av den 20 november 1989 och 
trädde i kraft den 2 september 1990 – se http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
4 Europadomstolen, 12/10/06, nr 13178/03, Mubilanzila Mayeka och Kaniki Mitunga mot Belgien.
5 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiv 2003/9/EG av 
den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna – KOM(2007)0745.
6 Artikel 10, mottagandedirektivet.
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Kommissionen konstaterar också att vissa medlemsstater, däribland Belgien, inte har något 
identifieringsförfarande för utsatta asylsökande och gör anmärkningen att det kan allvarligt 
betvivlas om och hur personer med särskilda behov i praktiken identifieras i de medlemsstater 
som inte har ett sådant verktyg. Vidare enligt denna rapport:

Allvarliga problem kan uppstå i medlemsstater som inte utesluter att asylsökande med 
särskilda behov hålls i förvar.
Med tanke på utsatta asylsökandes särskilda situation bör man överväga att hålla dem i 
förvar endast som en sista utväg, i fall där det är skäligen motiverat.1

Föredraganden understryker att minderåriga inte i något fall bör hållas i förvar och att barnets 
intresse alltid bör väga tyngst. En stat som inte skyddar barnen går emot våra främsta 
värderingar.

Brist på information till migranterna

Trots att det i mottagandedirektivet och asylprocedursdirektivet stadgas om tydliga 
skyldigheter att informera de migranter som hålls i förvar framgår det av deras vittnesmål att 
de har mycket dåliga kunskaper om och dålig förståelse för förfaranden, rättigheter, 
besvärsmöjligheter eller helt enkelt vad som kommer att ske med dem. Denna 
informationsbrist upplevdes särskilt i förläggning 127a.

När det gäller INAD-förläggningen har varken frivilligorganisationer, besökare eller 
advokater tillträde till förläggningen – de sistnämnda kan tala med migranten på 
polisstationen.

Ändå betonas i asylprocedursdirektivet och mottagandedirektivet att advokater, UNHCR och 
frivilligorganisationer bör få tillträde till förläggningar där asylsökande finns inkvarterade, för 
att hjälpa dem. Begränsningar i tillträdet kan endast införas av säkerhetsskäl som rör 
förläggningen (och inte den intilliggande flygplatsen) och lokalerna liksom de asylsökande. I 
asylprocedursdirektivet fastställs att begränsningar endast kan göras om den juridiska 
rådgivarens eller en annan rådgivares tillträde inte därigenom begränsas avsevärt eller 
omöjliggörs.2

Till de andra förläggningar som besökts, 127 och 127a, har frivilligorganisationerna tillträde, 
men detta är dock inte garanterat – vänner eller andra besökare till migranterna har inte 
tillträde.
I en rapport som nyligen begärts av kommissionen3 konstateras att flertalet av de boende inte 
har någon informationsbroschyr om mottagandet. En stor majoritet av de boende känner inte 
till att de har rätt att göra anmälan. De har inte alltid tillgång till tolk. Det är besvärligt att 
organisera ett permanent system för medicinsk vård i en del slutna förläggningar. Många 
boende klagar över bristen på uppföljning av deras mentala hälsa. Man kan iaktta problem i 
fråga om rättshjälpens art och kvalitet. Även om det inte är några problem på den 
administrativa sidan så kan den psykosociala miljön ge upphov till problem. Slutligen finns 

                                               
1 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av direktiv 2003/9/EG av 
den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna – KOM(2007)0745.
2 Artikel 16 i asylprocedursdirektivet.
3 Rapport om Belgien utarbetad för Europeiska kommissionen om tillämpningen av mottagandedirektivet, för 
utarbetande av rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om tillämpningen av detta direktiv –
KOM(2007)0745.
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ingen garanti för att de asylsökande som kvarhålls på slutna förläggningar får leva 
tillsammans med sin familj.

Dessutom ställer barnens skolgång till problem på de slutna förläggningarna och de stängs in
tillsammans med vuxna, i strid mot artikel 37c i den internationella konventionen om barnets 
rättigheter.

VI. Slutsatser

1. Det systematiska frihetsberövandet av vissa kategorier av asylsökande – bl.a. fall enligt 
”Dublin”, för att inte tala om den faktiska situationen för personer som är föremål för 
frihetsberövande – är i högsta grad oacceptabelt. Ännu mer upprörande är att utsatta 
personer (barn, gravida kvinnor, familjer med spädbarn, sjuka, t.o.m. svårt sjuka etc.) 
hålls i förvar.

2. Bristen på uppdelning, buller, olika typer av påfrestningar, fängelsemiljön och samvaron 
mellan de kvarhållna gör att frihetsberövandet, som ibland varar mycket länge (i vissa fall 
över fem månader) innebär ännu en svår prövning för dem.

3. Det är oförklarligt att EU-medborgare frihetsberövas och detta utgör ett brott mot de 
grundläggande fri- och rättigheterna eftersom frihetsberövandet inte står i proportion till 
det enkla administrativa brott som begåtts (exempelvis underlåtenheten att registrera sig 
hos kommunen). De siffror som de belgiska myndigheterna har lämnat är ännu mer 
oroande eftersom de visar på hundratals fall.

4. Rätten till tolk och till att få beslut översatta till ett språk man förstår bör gälla för varje 
utländsk medborgare som är föremål för ett beslut från de belgiska myndigheterna. Vad 
som är ännu värre är att man ibland inte ens gör översättningar till de officiella belgiska 
språken.

Delegationen rekommenderar Belgiens regering följande:

1. Lämna tydligare information om bl.a.:

– Frihetsberövandet av EU-medborgare i belgiska förläggningar.

– De senaste uppgifterna (år 2007) om siffror rörande kvarhållning i förläggningarna med 
detaljer och inte bara ”genomsnitt”.

2. Förtydliga sin inställning rörande bl.a.:

– Huruvida den avser att fortsätta med praxisen att automatiskt ta även barn i förvar, trots 
de mångfaldiga rapporter som visar på allvarliga konsekvenser.

– I vilka fall regeringen tillåter användning av handfängsel för transporten av kvarhållna 
till slutna förläggningar.

– Dess tolkning av de internationella åtagandena enligt Chicagokonventionen och dess 
hållning till de internationella skyddsinstrumenten till skydd för de mänskliga 
rättigheterna.
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– De rättsliga grunderna för praxisen att i förläggningarna internera personer som har 
begått s.k. småbrott eller arbetat svart.

– De åtgärder som vidtagits för att undersöka skälen och omständigheterna i samband 
med de självmordsförsök som framgår av rapporten från 2006.

3. Vidta viktiga och angelägna lagstiftningsåtgärder, bl.a.:

– Upphöra med kvarhållande av framför allt EU-medborgare.

– Ändra tidsfristerna för överklagande med uppskjutande verkan av åläggande om att 
lämna landet (för närvarande 24 timmar) och av avgörandet från Rådet för 
flyktingfrågor (72 timmar), och i vart fall undvika sammankopplingen mellan tystnad 
från rådet och möjligheten att utlänningen utvisas.

– Upphöra med olagliga kallelser för att lättare kunna genomföra utvisningar, en praxis 
som redan fördömts av Europadomstolen.

– Upphöra med praxisen, som nyligen också fällts av Europadomstolen, att placera 
utländska medborgare i transitzon.

– Se till att alla minderåriga har tillgång till utbildning, särskilt de som hålls i förvar.

– Se till att de frivilligorganisationer som så önskar får kontinuerligt tillträde i reglerad 
ordning och inte godtyckligt, så att de regelbundet kan ge råd till dem som hålls i förvar, 
samt även UNHCR, i alla förläggningar (inklusive INAD-förläggningen) och i olika 
skeden av förfarandet.

– Göra det som krävs för att socialtjänsten vid förläggningarna inte ska stå i 
beroendeställning till inrikesministeriet och för att förläggningens läkare inte längre ska 
stå i beroendeställning till förläggningens ledning.

– Se till att det i alla förläggningar finns tolkar och interkulturella vägledare som är 
oberoende av förläggningens ledning.
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