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Eritrejskí utečenci zadržiavaní ako rukojemníci na Sinaji 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o eritrejských utečencoch 

držaných ako rukojemníkov v Sinaji 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na barcelonskú deklaráciu z novembra 1995; 

– so zreteľom na prvú konferenciu o euro-stredozemskej sieti pre ľudské práva v Káhire z 

26. a 27. januára 2006, 

A. keďže egyptské bezpečnostné orgány hľadajú stovky eritrejských utečencov, ktorí sú 

podľa UNHCR držaní ako rukojemníci beduínskymi pašerákmi v Sinaji po tom, čo 

nezaplatili poplatok požadovaný pašerákmi za pomoc pri preniknutí do Izraela; 

B. keďže v utorok 7. decembra 2010 Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov vyjadril 

svoje znepokojenie v súvislosti s 250 eritrejskými migrantmi, o ktorých sa predpokladá, 

že boli zadržaní ako rukojemníci v Sinajskej púšti; 

C. keďže sa predpokladá, že obchodníci s ľuďmi žiadajú zaplatiť za prepustenie približne 

8 000 USD na osobu, že ľudia sú držaní v kontejneroch a že sú zneužívaní; 

D. keďže 1. decembra 2010 vydali mimovládne organizácie spoločné vyhlásenie, v ktorom 

sa uvádza že stovky nelegálnych utečencov z Afrického rohu je držaných niekoľko 

mesiacov na okraji mesta v Sinaji; 

E. keďže rukojemníci už podľa mimovládnych organizácií zaplatili 2 000 USD za prechod 

do Izraela, pričom mimovládne organizácie uvádzajú, že pašeráci zaobchádzajú s 

utečencami veľmi ponižujúcim a neľudským spôsobom; 

F. keďže miestni úradníci zo severného Sinaja uviedli, že bezpečnostné orgány aktívne 

pátrajú po Eritrejčanoch, ktorí sú pravdepodobne zadržiavaní v oddelených skupinách, 

1. nalieha na egyptské orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 

prepustenia zadržiavaných Eritrejčanov, aby predišli použitiu smrtiacej sily proti 

nelegálnym migrantom, ktorí prechádzajú hranice krajiny, aby chránili ich dôstojnosť a 

ich psychickú a fyzickú integritu a aby zabezpečili zadržiavaným migrantom možnosť 

kontaktovať sa s UNHCR a umožnili UNHCR prístup ku všetkým žiadateľom o azyl a 

utečencom zadržiavaným štátom; 

2. oceňuje prebiehajúce úsilie egyptských orgánov pri overovaní informácií uvádzaných v 

správach UNHCR týkajúcich sa skupiny asi 250 Eritrejčanov držaných ako rukojemníkov 

v Sinaji priekupníkmi, ktorí porušujú vnútroštátne právo a zásady ľudských práv; 

3. zdôrazňuje, že Sinajská púšť sa stala únikovou trasou pre afrických migrantov 

hľadajúcich prácu; tisícky Eritrejčanov každoročne opúšťa krajinu, pričom mnohí 

smerujú do Izraela; 



4. pripomína, že v auguste bolo v stretoch s pašerákmi blízko hranice s Izraelom zabitých 

sedem ľudí po tom, ako sa africkí migranti zadržiavaní obchodníkmi s ľuďmi zmocnili 

ich zbraní a pokúsili sa o útek; 

5. berie na vedomie, že Izrael začal v novembri so stavbou 250 km plota pozdĺž hranice s 

cieľom zastaviť nelegálnych migrantov; 

6. víta úsilie Egypta v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä vytvorenie národného 

koordinačného výboru pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2007, a vyzýva všetky 

krajiny, aby vyvinuli úsilie v boji s celosvetovými zločinmi obchodovania s ľuďmi a aby 

dodržiavali príslušné vnútroštátne právne predpisy; 

7. oceňuje pretrvávajúci záväzok Egypta pri plnení svojich povinností v rámci 

medzinárodných zmlúv, najmä v rámci dohovoru o utečencoch z roku 1951; 

8. uznáva, že každý utečenec, ktorý sa zúčastňuje činov priamo či nepriamo ohrozujúcich 

bezpečnosť a nezávislosť hostiteľskej krajiny, by sa mal považovať za hrozbu pre 

národnú bezpečnosť podľa podmienok UNHCR; 

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 

predstaviteľke Únie, Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej 

vláde, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva. 

 


