Националниот превентивен механизам на 02.04.2015 спроведе вонредна
посета на Прифатниот центар за странци, со цел да се утврди дали се преземени
мерки по претходно дадените препрораки, како и да ја утврди сегашната состојба. При
посетата беше утврдено дека се сместени 160 мажи, како и 22 жени со 4 деца.
Имајќи во предвид дека Парламентарното собрание на Совет на Европа со
Резолуцијата 2020 (2014) од 03.10.2014 препорача да се спречи задржувањето и
лишувањето од слобода на деца илегални мигранти и изнаоѓање на алтернативни
модели за престој кои ќе бидат во насока на најдобриот интерес на децата,
Националниот превентивен механизам беше информиран дека поголемиот дел од
жените и децата се веќе префрлени во објектот во близина на Центарот за азиланти
Визбегово, а воедно се планира и жените и децата кои се во Центарот за странци
наскоро да бидат однесени таму.
За време на оваа посета беше утврдено подобрување во поглед на
остварувањето на здравствената заштита, односно секојдневно ангажирање на
лекар,кој е по потекло од Сирија и врши прегледи во Центарот во период од 10-15
часот. Притоа беше забележано дека новите примени лица уредно и навремено се
прегледани од лекарот, но сепак дел од поплаките на мигрантите се однесуваа на
квалитетот на здравствената заштита која ја добиваат во центарот, а дел од нив се
пожалија дека самите се должни да ги обезбедуваат лекарствата. Во разговор со
лекарот НПМ беше информиран дека располага со доволно лекарства, а воедно
доколку има потреба ги упатува лицата на клиника.
И понатаму дел од сместените мигранти се жалеа дека не можат да го остварат
правото на азил, а од страна на управата беше истакнато дека истото е условено од
дозволата која треба да ја даде јавниот обвинител. При увидот во Книгата за дневни
настани беше нотирано дека лицата усно поднесуваат барања за азил, но НПМ во
разговор со сместените мигранти доби информација дека подолг временски период
чекаат да бидат префрлени во Центарот за баратели на азил во Визбегово. Воедно
долгиот престој, но и лошите услови за сместување беа причина што поголем дел од
сместените лица започнале со штрајк со глад.
Како и во претходните посети, НПМ констатираше дека правото на прошетка не
се остварува, односно не се спроведува подеднакво одредбата за обезбедување
прошетка на отворено два пати во текот на денот од по еден час за странските лица
или вкупно два часа, од причина што самиот објект не е безбедносно заграден и нема
доволен простор за остварување на ова право за сите лица сместени во
Центарот.Условите во машкиот дел се непроменети, односно и понатаму голем дел од
лицата спијат на земја или на вреќи за спиење.
За посетата во Прифатниот центар за странци Народниот правобранител –
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