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Situacijska Soba – Serija horizont 

** HORIZONT MIGRACIJ NA BALKANU: GRČIJA ** 
Časovnica pregleda: od januarja 2021 do 12. aprila 2021. 

[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.] 
 

Povzetek analize stanja: 
• Trenutno je v Grčiji 91.945 beguncev in 80.784 prosilcev za azil. Številni živijo v begunskih 

taboriščih, ki pa zaradi oddaljenosti in slabih prometnih povezav niso ustrezne nastanitvene rešitve. 
Večina jih v Grčijo, predvsem na otoke, pride preko morja.  

• Trenutno največ beguncev prihaja iz Sirije (36.013 ljudi), Afganistana in Iraka. Med prosilci za azil 
je na prvem mestu Afganistan (29.716 ljudi), sledita Sirija in Pakistan. 

• Na egejskih otokih prebiva približno 15.300 beguncev in prosilcev za azil. Od tega jih 11.500 (75 %) 
prebiva v stalnih in začasnih sprejemno-identifikacijskih centrih. Večina prebivalstva na otokih je iz 
Afganistana (49 %), Sirije (16 %) in Somalije (8 %). Ženske predstavljajo 21 % prebivalstva, otroci 
pa 26 %, med njimi je skoraj 7 od 10 mlajših od 12 let. Približno 7 % otrok je brez spremstva oz. 
ločenih od družin, predvsem iz Afganistana. 

• V tednu od 29. marca do 4. aprila je na otoke, ki se nahajajo v Egejskem morju, prispelo 78 ljudi, kar 
je manj kot v prejšnjem tednu, ko je bilo zabeleženih 171 prihodov, kar je sicer več kot 39 lanskih 
prihodov v istem obdobju. Povprečno je v tem tednu dnevno prihajalo na vse otoke 11 migrantov (v 
primerjavi s prejšnjim tednom, ko je dnevno prišlo po 24 ljudi). 125 beguncev in prosilcev za azil je 
odšlo z otokov na celino. Lezbos je zabeležil največ prihodov (vseh 78). Otočje Dodekanez, otok 
Kos in Samos pa niso zabeležili nobenega. 

• Prosilci za azil in begunci (tudi novo prihajajoči) so vključeni v grški načrt cepljenja. Urad visokega 
komisarja za begunce pri OZN (UNHCR) je pomagal vzpostaviti nadzorne, izolacijske in 
karantenske zdravstvene enote v bližini sprejemnih centrov na otokih in po celini Grčije. Toda 
pomanjkanje medicinskega osebja predstavlja precejšen izziv. 

• UNHCR in EU sta poročali, da sta od začetka lanskega leta v Egejskem morju zaznali več sto 
primerov sumov, da naj bi se migrante zavračalo. Obe krepita pritisk na Grčijo, da razišče poročila. 
Zaenkrat so poročila o zavračanju beguncev, ki so že prispeli na evropska tla, še redka. Podoben 
primer se je zgodil 17. februarja, ko je Grčija 13 beguncev potisnila nazaj na morje, ko so ti prispeli 
na otok Lezbos. Toda v aprilu se ponovno pojavljajo nova poročila, ki Grčijo obtožujejo zavračanja. 
Podobna poročila se vse pogosteje pojavljajo tudi na grško-turški kopenski meji, zlasti v bližini reke 
Marice (v turščini Meric, v grščini Evros). Migrante naj bi potisnili nazaj v Turčijo, še preden bi ti 
sploh lahko začeli vlagati prošnje za azil. 

• Grška policija je prijela skupino migrantov, ki se je prestavljala kot odbojkarska ekipa. Imeli so 
ponarejene potne liste, končna destinacija je bil Dunaj. Gre za način, ki so se ga ilegalni migranti (s 
pomočjo tihotapcev) v preteklosti že večkrat poslužili, ko so poskušali priti v Evropo. 

• V zadnjih mesecih so po begunskih taboriščih po Evropi izbruhnili številni požari, ki so v celoti ali 
delno uničili bivalne prostore. Nekateri izmed njih so bili podtaknjeni namerno, večinoma pa so 
izbruhnili po nesreči. . V Grčiji je en požar izbruhnil v Tebah, drugi v taborišču Kara Tepe na otoku 
Lezbosu, tretji pa v zapuščeni stavbi v Solunu, kjer so umrli trije migranti. 
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