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1.

Vierailun kulku
Kymmenen jäsenen valtuuskunta matkusti Sisiliaan (Italiaan), erityisesti Trapaniin,
Agrigentoon, Lampedusaan, Palermoon ja Mineoon 24.–26. marraskuuta 2011.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Cecilia Wikström.
Vierailun tarkoituksina oli kerätä tietoja ja varmistua suoraan Sisilian tilanteesta sen
osalta, mikä koskee turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien vastaanottoa saarelle,
sekä erityisesti Välimeren eteläpuolen kolmansien maan kansalaisten saapumista
alueella sattuneiden tapahtumien jälkeen. Valtuuskunnan erityisenä tavoitteena oli
tarkistaa keskusten olosuhteet sekä tavata paikallisviranomaisten, kansainvälisten
järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, paikallisen väestön edustajia sekä itse
maahanmuuttajia.
Ennen lähtöään valtuuskunnan jäsenet pitivät kokouksen komission, Frontexin, Italian
pysyvän edustajan, kansalaisjärjestöjen sekä kansainvälisten järjestöjen kuten
UNHCR:n, IOM:in, Pelastakaa Lapset-järjestön sekä ECRE:n kanssa kerätäkseen
taustatietoa Sisilian tilanteesta.
Valtuuskunnan vierailu keskittyi kolmeen eri keskukseen: CIE (Centro di
Identificazione ed Espulsione, pidätyskeskus) contrada Milossa Trapanin
maakunnassa, Trapani Salina Granden CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti
Asilo, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus) ja CARA Mineossa Catanian
maakunnassa. Lisäksi valtuuskunta päätti vierailla Lampedusan keskuksessa, joka on
ollut suljettuna 20. syyskuuta 2011 lähtien, jolloin tulipalo tuhosi osan siitä.
Valtuuskunta tapasi myös paikallisviranomaisia, useita kansainvälisiä järjestöjä ja
kansalaisjärjestöjä Agrigentossa sekä paikallisviranomaisia, kansalaisjärjestöjä,
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Frontexin sekä paikallisia asukkaita Lampedusassa. Palermossa valtuuskunta vieraili
liikkuvassa hätäkeskuksessa (erityisesti maahanmuuttajiin keskittynyt lääkäripalvelu)
sekä veli Biagio Conten johtamassa Mission of Hope and Charity- organisaatiossa.
Valtuuskunta tapasi myös paikallisia viranomaisia Palermossa sekä joitakin
kansalaisjärjestöjä Cataniassa. Valtuuskunta piti lehdistötilaisuuden Palermossa ja sai
paljon medianäkyvyyttä useiden paikallisten lehtien etusivuilla, paikallistelevision
uutisissa sekä näkyvyyttä sosiaalisessa verkossa.
2.

Vierailut keskuksiin

2.1

Contrada Milon CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione)
Trapanin CIE avattiin 7. heinäkuuta 2011 ja se on uusin keskus Italiassa. Se voi
majoittaa jopa 204 henkilöä. Sen avaamisen jälkeen 500 ihmistä on kuljetettu
keskuksen läpi. Valtuuskunnan vieraillessa siellä oli 178 ihmistä (kaikki miehiä),
joista 140 oli hakenut turvapaikkaa. Prefekti kertoi, ettei Italian lainsäädäntö
mahdollista siirtymistä pidätyskeskuksesta (CIE) vastaanottokeskukseen (CARA),
minkä vuoksi jo pidätyskeskuksessa turvapaikkaa hakeneita ei siirretä toiseen
keskukseen.
Keskus koostuu viidestä osarakennuksesta. Se on suljettu pidätyskeskus ja ihmiset
eivät voi poistua sieltä. Julkisella hankintamenettelyllä valittu osuuskunta johtaa
keskusta ja siellä työskentelee 50–60 ihmistä. Ministeriö rahoittaa keskusta 34 eurolla
per henkilö ja per päivä. Ihmiset tunnistetaan ja lääkärintarkastuksen jälkeen heille
annetaan vaatteet. He saavat myös 2,50 euroa päivässä sekä savukkeita. Yhdessä
huoneessa on kuusi ihmistä ja huoneissa on WC, televisio ja pöytä. Palveluihin kuuluu
terveyskeskus, kanttiini, vapaa-ajan toimintoja, kaksi sovittelijaa, oikeudellista
neuvontaa ja psykologista apua (kaksi psykologia). Jos heillä on vakavia terveydellisiä
ongelmia, heidät viedään sairaalaan. Keskuksessa ei ole alaikäisiä. 90 % asukkaista on
tunisialaisia.
Yksi osa Trapanin turvapaikkakomiteasta ("commissione territoriale") toimii itse
keskuksessa. Nämä turvapaikkakomiteat koostuvat prefektuurin, poliisin,
paikallisviranomaisten sekä UNHCR:n edustajista. Komitean pitäisi kuulla
turvapaikanhakijoita seitsemän päivän kuluessa, mutta hakemuksen käsittelyn
keskimääräinen aika on yksi kuukausi. UNHCR:n edustajan mukaan
turvapaikkakomitean turvapaikan tunnustamisluku on noin 18 %. Lisäksi joillekin
turvapaikanhakijoille on myönnetty humanitääristä suojelua (vuoden välein uusittavia
lupia).

2.2

Salina Granden CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo)
Salina Granden (Trapani) CARAn johtaja kertoi, että CARA on avoin
turvapaikanhakijoille, jotka voivat vapaasti tulla keskukseen ja poistua keskuksesta
tiettyinä kellonaikoina. Saapumisen jälkeen maahanmuuttajat tunnistetaan, minkä
jälkeen heidän luonaan käy lääkäri ja tämän jälkeen heitä avustetaan heidän
tarpeidensa mukaan.
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Turvapaikanhakijat majoitetaan, heille tarjotaan ruokaa sekä terveydellistä,
oikeudellista, sosiaalista ja psykologista apua, italian kielikursseja (joihin osallistuu
55 % asukkaista), luku- ja kirjoitustaitokursseja ja urheilu- ja vapaa-ajan toimintoja.
Jokaisesta kootaan henkilökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää heidän
vaiheensa sekä mahdolliset ongelmat (kuten traumat yms.). Turvapaikkakomitea
("commissione territoriale") kuulee jokaista maahanmuuttajaa. Haavoittuvassa
asemassa olevat henkilöt tunnistetaan ja osa heistä liittyy "kestävyysprojektiin", johon
valitaan 30 henkilöä, joilla on psykologisia ongelmia ja joille tarjotaan erillinen
erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville tarkoitettu majoitus. Tätä projektia samoin
kuin ammatillisen koulutuksen "Nautilus-projektia" rahoittaa Euroopan
pakolaisrahasto. Maahanmuuttajat, joilla on oleskelulupa voivat liittyä pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden suojelujärjestelmään (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, "SPRAR"), joka tarjoaa heille toista majoitusta enintään kuudeksi
kuukaudeksi sekä sosiaalista ja ammatillista perehdyttämistä.
Keskuksessa on 260 paikkaa ja valtuuskunnan aikana sinne oli majoitettu
233 henkilöä. Perheille, joita on muutama, annetaan erillinen huone (siten, että
enintään kaksi perhettä jakaa huoneen), ja heillä on mahdollisuus
lastenhoitopalveluihin. Asukkaina on nigerialaisia, bangladeshilaisia, pakistanilaisia,
tunisialaisia, guinealaisia, norsunluurannikkolaisia, burkina fasolaisia, gambialaisia
sekä muutamia eritrealaisia ja turkkilaisia. Turvapaikkakomitea on ilmeisesti nopea
tapausten tutkimisessa. Italian lainsäädännön mukaisesti turvapaikkakomitean täytyy
kuulla turvapaikanhakijoita kolmen kuukauden kuluessa. Todellisuudessa se kestää
usein 5 – 6 kuukautta maahanmuuttajien suuresta lukumäärästä johtuen. Keskuksessa
ei ole ilman huoltajia olevia alaikäisiä, koska heidät lähetetään erityisiin keskuksiin.
Keskuksessa vieraillessaan valtuuskunnan jäsenet panivat merkille, että rakennukset
ovat perusteellisen korjauksen tarpeessa. He totesivat, että useat WC:t ovat tukossa,
ettei niissä ollut ovia tai verhoja ja että joissain huoneissa oli jopa 14 patjaa lattialla ja
ne olivat siten täpötäysiä. Keskuksen asukkaat kertoivat sen olevan normaalisti
likaisempi kuin mitä se oli valtuuskunnan päivänä.
2.3

Mineon CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo)
Keskus avasi ovensa 22. maaliskuuta 2011 yksityisissä Yhdysvaltojen entisen
sotilastukikohdan tiloissa kuuden kilometrin päässä Mineosta, pienessä kaupungissa
kukkulan päällä. Keskus koostuu taloista kahdella vyöhykkeellä, joista toisessa on
suurimmaksi osaksi englanninkielisiä ja toisessa ranskankielisiä henkilöitä. Sen
maksimikapasiteetti on 1500 henkilöä, ja valtuuskunnan vierailun aikana siellä oli
1300 henkilöä, mukaan luettuina noin 100 perhettä, 43 vauvaa (0–2-vuotiaita) sekä
noin 20 kouluikäistä lasta. Jokaisessa talossa on kolme huonetta, joissa kussakin on
kaksi henkeä, toisin sanoen kuusi ihmistä taloa kohti, kylpyhuone ja olohuone (ilman
huonekaluja). Asukkaat organisoidaan vaaleilla valittujen edustajien välityksellä
(vaalit organisoi UNHCR) 25 kansallisessa ryhmässä.
Keskusta johti Punainen Risti 18. lokakuuta 2011 saakka, mistä lähtien sitä on
johtanut yksityinen yritys Sisifo, ja keskuksessa on noin 150 työntekijää, mukaan
luettuina kuusi tulkkia.
Asiasta Vastaava henkilöstö kuvaili sitä positiivisena kokemuksena: ammatillinen
koulutus, kielikoulutus ja kotouttamistoimet aloitettiin viranomaisten tukemana kuten
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myös bussikuljetukset läheisimpiin kaupunkeihin (busseja kahdesti viikossa Cataniaan
ja joka päivä Mineoon).
Jokainen asukas saa päivittäin 3,50 euron lahjakortin käytettäväksi keskuksen sisällä
olevaan kauppaan (joka myy suurimmaksi osaksi puhelinkortteja, postimerkkejä ja
savukkeita), ja heille annetaan myös vaatteita (talvivaatteita ei ollut vielä saatavilla).
Huollettavilla ei ole mahdollisuutta lukea sanomalehtiä, katsoa televisiota tai käyttää
internetiä keskuksessa.
Yksi turvapaikkakomitean osasto toimii lähellä olevassa Mineon kaupungissa ja
toinen toimii keskuksessa. Viranomaisten kertoman mukaan menettelyt ovat
nopeutuneet: turvapaikanhakijoita kuullaan 45 päivän sisällä ja sen jälkeen vastauksen
saamiseen menee yhdestä kahteen kuukautta. Komitea on Italian nopein.
Punainen Risti on yhä keskuksessa ja tarjoaa terveydellistä apua. UNHCR on myös
läsnä.
3.

Tapaamiset Agrigentossa

3.1

Tapaaminen kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa
Valtuuskunta tapasi Agrigentossa seuraavien järjestöjen edustajia: UNHCR, IOM,
Pelastakaa Lapset, Italian Punainen Risti, Caritas, ASGI (Associazione per gli Studi
Giuridici sull'Immigrazione), ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) sekä
Chimeia ja Isä Nastasin, Lampedusassa toimivan papin. UNCHR, IOM, Italian
Punainen Risti ja vuodesta 2007 lähtien myös Pelastakaa Lapset ovat osa Praesidiumprojektia. Tämä maahanmuuttajien – erityisesti huoltajaa vailla olevien alaikäisten ja
muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien – avustamisessa aktiivisten
organisaatioiden yhteistyöprojekti alkoi vuonna 2006 Lampedusassa ja kehittyi
myöhemmin niin, että siihen liittyi muitakin keskuksia Italiassa. Järjestöt ovat
aktiivisia CARA- ja CIE-keskuksissa ja myös satama-alueilla. He painottivat
yhteistyön toimivan hyvin Italian viranomaisten kanssa, erityisesti Lampedusan
poliisivoimien kanssa.
Järjestöjen edustajat totesivat kuitenkin, että viime kuukausina on ilmennyt ongelmia
kuten pääsyn kieltäminen satamiin, kansalaisjärjestön ongelmia päästä keskuksiin sekä
joitain tapauksia, joissa maahanmuuttajia on palautettu kotimaihinsa ilman, että heille
on annettu mahdollisuus tavata kansalaisjärjestöjä, lakimiehiä tai ihmisoikeuksien
puolustajia. He tunnistivat pääongelmiksi turvapaikanhakijoita koskevien
hallinnollisten toimenpiteiden pituuden (joissain tapauksissa maahanmuuttajat
odottavat 8–9 kuukautta ennen kuin turvapaikkakomiteat kuulevat heitä),
kotouttamisen puuttumisen, joka muodostaa suuren ongelman erityisesti alaikäisille, ja
ruuhkautuneet keskukset. Suuria logistisia ja organisoinnin puutteita todettiin
erityisesti Trapanin keskuksissa. He totesivat, että vastaanotto-olosuhteet olivat usein
puutteelliset ja vastaanottokeskukset eivät täyttäneet edes vähimmäisnormeja.
Järjestöjen edustajat myös painottivat huoltajien puuttumista alaikäisiltä, mikä on
useassa tapauksessa hoidettu vapaaehtoisilla huoltajilla, ja mikä merkitsee tärkeää
vastuullisuutta. UNHCR ilmaisi huolensa myös eräistä CIE:n pidätyskeskuksiin
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lähetetyistä tunisialaisista, siitä huolimatta, että he olivat hakeneet turvapaikkaa,
pitkittyneiden pidätysten tapauksista sekä tapauksista, jossa eräät egyptiläiset ovat
palanneet Egyptiin ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, minkä lisäksi
kansalaisjärjestöt eivät päässeet tapaamaan heitä.
3.2

Viranomaisten tapaaminen
Valtuuskunta tapasi seuraavat viranomaiset: Agrigenton prefekti, Agrigenton kvestori,
Guardia di Finanzan (Italian veropoliisi) päällikkö, Carabinierin poliisin päällikkö,
Porto Empedoclen sataman päällikkö sekä Agrigenton palopäällikkö ja arkkipiispa.
Viranomaiset totesivat, että Sisiliaan tulleiden henkilöiden vastaanotto oli prefektuurin
vastuulla, erityisesti vastaanotto, mutta myös yleinen järjestys ja turvallisuus. Suurin
osa tulleista ihmisistä oli miehiä, yleensä terveitä (seitsemän tuberkuloositapausta
löydettiin), ja heille tarjottiin terveydellistä apua.
Ainoa yleiseen järjestykseen liittyvä ongelma liettyy tulipaloon, joka syttyi
20. syyskuuta keskuksessa, jossa oli noin 1000 tunisialaista. Siihen saakka Italian
valtion Lampedusassa ylläpitämä järjestelmä, joka salli enintään 2000 henkilön
vastaanoton, toimi hyvin. 20. syyskuuta lähtien ainoastaan 175 ihmistä on saapunut
viidellä veneellä.
Guardia di Finanzan valvontalentokoneet ja valvontaveneet ovat läsnä Lampedusan
saarella yhdessä Frontex ryhmien kanssa. Saarella oli aiemmin myös alueellisia
viranomaisia, mutta he ovat poistuneet, koska saarella ei ole enää maahanmuuttajia.
Linosan saarella vain karabinierit ovat läsnä, mutta he pitävät huolta kaikista tehtävistä
hätätilanteissa.
Viranomaiset ilmoittivat valtuuskunnan jäsenten kysymysten yhteydessä, että
väliaikaiset luvat, jotka myönnettiin toukokuussa 2011 ja jotka ovat vanhentuneet, on
uusittu kuudeksi kuukaudeksi. He selittivät myös, miksi Lampedusan keskuksessa oli
niin suuri keskittymä heinäkuusta syyskuuhun korostamalla, että siihen aikaan saapui
valtava määrä maahanmuuttajia ja että sääolosuhteiden vuoksi heitä ei ollut aina
mahdollista siirtää Sisiliaan tai lähettää laivoja heitä pelastamaan.

4.

Lampedusa

4.1

Tilanne Lampedusassa
Lampedusa on pieni Sisilian eteläpuolella sijaitseva saari. Se kuuluu hallinnollisesti
Sisiliaan, vaikka se onkin maantieteellisesti lähempänä Tunisiaa kuin Italiaa. Se on
ollut portti Eurooppaan monille maahanmuuttajille, jotka ovat ylittäneet Välimeren
veneillä. Jotkut heistä, erityisesti Saharan eteläpuoleiset afrikkalaiset ovat paenneet
vainoja ja etsivät turvapaikkaa, kun taas muut ovat taloudellisista syistä muuttaneita
pakolaisia. 2000-luvun alusta alkaen maahanmuuttovirta Lampedusaan lisääntyi
jatkuvasti vuoteen 2010 saakka, jolloin Italian ja Libyan hallitukset allekirjoittivat
sopimuksen Libyasta tulevien maahanmuuttajien paluusta Libyaan. Tämä sopimus
vähensi saarelle saapumista.
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Lampedusan vastaanottokeskus (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Lampedusassa aloitti väliaikaisena keskuksena, jossa maahanmuuttajien oli tarkoitus
viipyä enintään 48 tuntia ennen siirtoa muihin keskuksiin Italiassa. Sen kapasiteetti oli
850 henkilöä, mutta se on ollut usein liian täysi pidempiä aikoja, koska
maahanmuuttajia on asunut siellä useita viikkoja. Huolimatta paikallisen väestön
mittavista yrityksistä avustaa maahanmuuttajia huolimatta tämä pitkittynyt hätätilanne
on aiheuttanut jännitteitä. Niin kutsutun Arabikevään seurauksena Tunisiassa ja
Libyassa, uusi maahanmuuttajien aalto on tullut Lampedusaan helmikuusta 2011
alkaen – myös aikana, jolloin keskus oli ollut suljettuna – ja maahanmuuttajien
saapumisluvut nousivat huippuunsa: 35 000 maahanmuuttajaa toukokuussa ja 48 000
elokuun lopussa. Valtuuskunnan myös paikan päällä keräämien tietojen mukaan
joinakin ajankohtina (erityisesti heinä–elokuussa 2011) noin 2000 ihmistä asui
keskuksessa (mikä tarkoitti 2,5-kertaista määrää sen kapasiteettiin nähden) viikon ajan
nukkuen ulkona tai sopimattomissa olosuhteissa. Jopa 1000 ihmistä saapui päivittäin
ja siirtymiset mantereelle hidastuivat. Vielä pahemman tästä pitkittyneestä
hätätilanteesta teki se, että maahanmuuttajat luulivat, että heidät karkotettaisiin
välittömästi. Tilanne kärjistyi kriisitilanteeksi 20. syyskuuta 2011, kun keskuksessa
sytytettiin tulipalo, minkä seurauksena monet pakenivat sitä, mikä johti yhteenottoihin
paikallisen väestön kanssa.
Edellä mainitun seurauksena Italian viranomaiset julistivat Lampedusan satama-alueen
vaaralliseksi sisäministeriön pyynnön ja satamaviranomaisen päätöksen perusteella.
Satama, joka julistettiin vaaralliseksi maahanmuuttajille mutta ei kalastamisen tai
matkailun osalta, on nykyään ainoa satama-alue yhdessä Tripolin satama-alueen
ohella, joka on julistettu vaaralliseksi Välimerellä. Tämän seurauksena merellä
pelastettuja ihmisiä ei voida viedä Lampedusaan vaan heidät täytyy viedä Sisiliaan,
erityisesti Porto Empedocleen lähelle Agrigentoa. Näin tapahtui esimerkiksi
11. marraskuuta, kun saapui laiva, jolla oli 44 somalia, mukaan luettuna raskaana
oleva nainen, joka sittemmin evakuoitiin helikopterilla. Muita matkustajia pidettiin
laivalla surkeissa olosuhteissa.
4.2

Vierailu Lampedusan keskukseen
Lampedusaan saavuttuaan valtuuskunta pyysi ja sai Italian viranomaisilta luvan
vierailla Lampedusan keskuksessa. Tämä keskus koostuu seitsemästä parakista, joista
kolme toimii toimisto- ja palvelurakennuksina ja neljä asuntoloina. 20. syyskuuta 2011
syttynyt tulipalo tuhosi täysin yhden neljästä asuntolasta ja vahingoitti toista.
Valtuuskunnan vierailun aikana keskus oli yhä suljettu ja valtuuskunnan jäsenille
kerrottiin, että rakennuksen korjaustyöt ovat käynnissä. Useat kansalaisjärjestöt ja
kansainväliset järjestöt ovat toisaalta ilmoittaneet, ettei heitä oltu päästetty
keskukseen. He painottavat, että keskus on suhteellisen pieni ja sopimaton useiden
päivien oleskeluun erityisesti saarella vallitsevan tilanteen vuoksi. Jos
maahanmuuttajia ei siirretä nopeasti muihin keskuksiin mantereelle, se täyttyy helposti
ja on todennäköistä, että jännitteet johtavat kriisitilanteeseen. Jotkut kansalaisjärjestöt
katsovat sen aiheuttaneen kriisin 20. syyskuuta, ja että leirin tuhoaminen oli
vastareaktio tilanahtaudelle ja karkottamisen pelolle.
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4.3

Tapaamiset Lampedusassa
Lampedusassa valtuuskunta tapasi useita kansalaisjärjestöjä (Legambiente, Askavusa,
Alternativa Giovani, Lääkärit ilman rajoja), maahanmuuttajien asioihin erikoistuneen
asianajajan, ensiavusta vastuussa olevan henkilön sekä paikallisia asukkaita
(kalastajien ja matkailualan edustajia). Se tapasi myös edustajia rannikkovartiostosta,
the Guardia di Finanzasta sekä Hermes-operaation koordinoinnista vastaavan
Frontexin virkamiehen. Näissä tapaamisissa hahmoteltiin tilanne saarella hätätilanteen
ja pelastusoperaation aikana ja valtuuskunnalle kerrottiin, että useimmat
maahanmuuttajat eivät itse asiassa saavu maihin vaan heidät pelastaa merellä joko
rannikkovartiosto tai Guardia di Finanza.
Tähän liittyen ilmaistiin tarve "hätätilanteen" määrittelemiseksi EU:n tasolla, koska se
tulkitaan nykyään eri tavalla eri jäsenmaissa. Kansalaisjärjestöt, kansainväliset
organisaatiot ja paikallisen kirkon edustajat arvostelivat tilannetta Lampedusassa.
Kaikki edellä mainitut kyseenalaistivat sekä viranomaisten toiminnan että päätökset
julistaa saari turvattomaksi maahanmuuttajille. Kansalaisjärjestöt ilmoittivat, että
kalastajat ja paikalliset asukkaat ovat entistä vähemmän halukkaita pelastamaan
ihmisiä merellä, koska he pelkäävät nykyään, että jos he pelastavat maahanmuuttajia,
täytyy matkustaa kauemmas Porto Empedocleen viedäkseen heidät maihin ja he
pelkäävät siihen liittyvää ajanhukkaa. Tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti nykyiseen
pelastusjärjestelmään. Jopa matkailuyhdistys julisti, että päätös julistaa Lampedusa
turvattomaksi ei ole oikeutettu ja että saaren vaarantunut talous voitaisiin pelastaa vain
verovapautustoimilla.
Frontex on vahvistanut lehdistön esittämät tiedot, joiden mukaan Libyan hallinto on
velvoittanut maassa oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset joko ilmoittautumaan
armeijaan tai lähtemään laivoilla Italiaan – joissain näistä laivoista on jopa 800 ihmistä
– ja ilmoittanut, että maahanmuuttajien määrän äkillinen vähentyminen johtuu siitä,
että Gaddafi on syösty vallasta Libyassa. Gaddafin vallasta suistamisen ja
valtuuskunnan vierailun välisenä aikana on saapunut vain kaksi laivaa, yksi
Lampedusaan ja yksi Linosan naapurisaarelle, ja niillä oli yhteensä noin
60 maahanmuuttajaa (40 somalia ja 24 tunisialaista). Frontex kertoi Hermesoperaatiosta, joka aloitettiin Lampedusassa 20. helmikuuta ja jonka tavoitteena on
merirajatoimien toteutus ja koordinointi, erityisesti rajavalvonta ja arviointi
keskuksessa.
Rannikkovartioston edustaja kertoi, että Tunisiasta saapuvat veneet ovat usein pieniä
(niissä on enintään 20 henkeä) veneitä, joilla purjehditaan normaaleissa olosuhteissa,
mutta joilla voi olla vaikeuksia avomeriolosuhteissa. Toisaalta Libyasta saapuvat
laivat ovat yleensä täpötäysiä ja hyvin huonossa kunnossa. Rannikkovartioston
edustaja ilmoitti myös, että joissain tapauksissa ensisijainen tarve pelastaa ihmishenkiä
pakottaa rannikkovartioston poikkeamaan satamaviranomaisen määräyksistä.

5.

Vierailut Palermoon
Palermossa valtuuskunta vieraili liikkuvassa hätäkeskuksessa, joka on erityisesti
maahanmuuttajiin keskittynyt lääkäripalvelu sekä veli Biagio Conten Mission of Hope
and Charity- organisaatiossa.
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5.1

Liikkuva hätäkeskus
Tämä lääkäripalvelu on ollut toiminnassa kuusi ja puoli vuotta päivittäin klo 9.00–
17.00.
Sen avaamisen jälkeen 12 000 potilasta (48 eri alkuperämaata) on hoidettu siellä. Noin
70 ihmistä työskentelee lääkäripalvelussa, joista vain seitsemälle maksetaan palkkaa,
muut ovat vapaaehtoisia (esimerkiksi eläkkeellä olevia lääkäreitä tai työssäkäyviä
lääkäreitä, jotka työskentelevät siellä vapaa-ajallaan). Tiimiin kuuluu kaksi
kulttuurisovittelijaa, lastenlääkäreitä, hammaslääkäreitä ja gynekologeja. Noin
100 ihmistä hoidetaan päivittäin.
Palvelun johtaja ilmaisi, että Italiassa perustuslain artiklan 32 mukaan terveydenhoito
on maksutonta ja kaikki ovat siihen oikeutettuja, lailliset ja laittomat maahanmuuttajat
mukaan luettuina. Kaikki Italian alueet eivät kuitenkaan ole panneet lakia täytäntöön
yhtäläisellä tavalla. Neljä aluetta (Sisilia, Puglia, Lazio ja Toscana) ovat sallineet
kaikkien palvelujen maksuttomuuden, kun taas muut alueet ovat rajoittaneet
maksuttomuuden koskemaan vain ensiapua.
Ensiavulla on kaksi lääkäripalvelua Italiassa (Palermossa ja Margherassa) ja kaksi
bussia, joilla annetaan liikkuvaa apua (erityisesti paikoissa, joissa on
kausityöntekijöitä, esimerkiksi Rosarnossa ta Pugiliassa). Mainitut lääkäripalvelut
saavat kaiken rahoituksen yksityisistä lahjoituksista ja toimivat yhteistyössä
paikallisten palveluiden kanssa.

5.2

Veli Biagio Conten Mission of Hope and Charity-järjestö
Veli Biagio Conte kertoi, että hänen järjestönsä aloitti toimintansa Palermon
päärautatieasemalta auttaen kodittomia ihmisiä, maahanmuuttajia, entisiä vankeja jne.
Viranomaisten kanssa yhteistyössä he onnistuivat muuttamaan hylättyjä taloja
vastaanottokeskuksiksi. Ensimmäinen talo avattiin vuonna 1991, toinen vain naisille ja
kolmas laivaston ilmavoimien kasarmille, joka oli ollut suljettuna 40 vuotta. Yhteensä
taloissa asuu nykyään noin 1000 ihmistä (700 rakennuksessa, jossa valtuuskunta
vieraili). Suurimmalla osalla asukkaista on viisumi tai oleskelulupa. Noin sadalla
heistä on työpaikka, ja lapset käyvät koulussa.
Hope and Charity-järjestö tarjoaa heille majoituksen, hoitoa ja oikeusapua.
Vapaaehtoiset lääkärit sekä harjoittelua suorittavat ammattikouluopiskelijat
työskentelevät keskuksessa. Keskuksella on oma pesula, leipomo ja keramiikkapaja.

6.

Tapaaminen Cataniassa
Kataniassa valtuuskunta tapasi kansalaisjärjestö ARCI:n edustajia. He kertoivat
erityisesti Mineon CARA:n tilanteesta ja lukuisista puutteista kuten lääkäripalvelujen,
oikeusavun ja tulkkipalvelujen puuttumisesta. He kertoivat, että keskus ei tarjoa
asianmukaisia palveluja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille kuten lapsille ja
henkilöille, joilla on fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Joissain tapauksissa alaikäisten
ongelmat on tunnistettu vasta siinä vaiheessa, kun turvapaikkakomitea on kuullut heitä
sen jälkeen, kun he ovat olleet 6–7 kuukautta CARA:ssa. ARCI:n mukaan Mineon
keskuksen maahanmuuttajat eivät voi liikkua ympäröivällä alueella, koska heitä
kielletään poistumasta keskuksesta tiettyinä kellonaikoina, ja vaikka he voisivat
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poistua, heillä ei ole rahaa bussilippuun ja heidän täytyy kävellä muutamia kilometrejä
läheiseen kylään. He kertoivat myös, että joillakin kansalaisjärjestöillä ja lakimiehillä
on ollut ongelmia pääsyssä keskukseen auttamaan maahanmuuttajia. ARCI totesi, että
monet turvapaikanhakijat siirretään yhdestä CARA:sta toiseen ilman päteviä syitä, kun
heidät on jo osin kotoutettu yhteen keskukseen. He kertoivat valtuuskunnalle myös
muutamista viimeaikaisista jännitteistä (kuten heinäkuussa 2011 ilmenneestä
väkivallasta) keskuksessa eri etnisten ryhmien maahanmuuttajien välillä. ARCI kertoi
myös tunisialaisten syrjinnästä, koska heitä ei oltu asianmukaisesti informoitu
mahdollisuudesta hakea turvapaikkaa ja heidät oli lähetetty suoraan CIE
pidätyskeskuksiin, vaikka he olivat hakeneet turvapaikkaa.
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