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Subiect: Avocați europeni în Lesbos
Stimate Domnule Președinte Florea,
În prezent, peste 11.000 de solicitanți de azil se află în insula Lesbos, marea majoritate
fugari din Siria, Afganistan ori Irak. Aceștia au sosit în Lesbos în căutarea siguranței și
protecției, din cauză de război și persecuții.
Procedura de acordare a azilului este una complexă și în continuă schimbare, parcurgerea
ei fiind deosebit de dificilă. În pofida acestei realități, nu există un sistem pus la dispoziție
de stat, care să acorde ajutor public judiciar înaintea susținerii unui prim interviu (acesta
determină acordarea ori refuzul acordării azilului), iar în aceste condiții majoritatea
solicitanților susțin interviul fără a fi putut beneficia de consultanța oferită de un avocat.
În lipsa accesului la asistență juridică, solicitanții de azil nu cunosc și nu înțeleg procedura
și criteriile aplicabile în soluționarea cererii lor. De aceea, ei sunt dezavantajați în mod
semnificativ atunci când susțin interviul în vederea acordării azilului.
Aproape toți solicitanții trăiesc pe insula Lesbos, în lagărul Moria, unde condițiile sunt de
notorietate – de curând lagărul a fost numit drept cel mai îngrozitor lagăr de pe pământ.
În Moria se află peste 9.000 de solicitanți, (capacitatea fiind de numai 3.100), din care
peste jumătate sunt femei și copii, incluzând și 300 de minori neînsoțiți. Cifrele sunt în
continuă creștere, cu noi sosiri zilnice din Turcia – până acum mai mult de dublu față de
aceeași perioadă a anului trecut, cu o așteptare de creștere în următoarele luni din cauza
situației din Idlib. Nevoia de asistență juridică este mai mare decât oricând.
Activitatea noastră
Avocați Europeni în Lesbos (“ELIL”) este o organizație caritabilă, non-profit, înregistrată în
Germania și Grecia. Ea fost înființată de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) și de
Asociația Avocaților Germani, care sunt cei doi asociați. Suntem extrem de recunoscători
tuturor Barourilor și Societăților Profesionale de consultanță pentru sprijinul lor continuu.
Consiliul de supraveghere este prezidat de profesorul Vassilios Skouris, care este un
eminent judecător grec și fost Președinte al Curții Europene de Justiție.
ELIL a fost inspirat de credința în importanța fundamentală a respectului Statului de drept,
protejând drepturile omului și asigurând acces semnificativ la asistență juridică. Credem
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că fiecare solicitant de azil trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de asistență juridică
gratuită din partea unui avocat independent cu experiență în domeniul dreptului la azil,
anterior interviului.
Echipa noastră, constând din doi avocați greci și avocați voluntari din Europa, asigură
asistență juridică gratuită și independentă solicitanților de azil din Lesbos.
Suntem printre puținii furnizori de asistență juridică în Lesbos și lucrăm în cadrul lagărului
Moria din august 2016. De atunci, 138 de avocați în drept al azilului, din 17 țări, ni s-au
alăturat ca voluntari. Împreună cu echipa noastră de avocați greci aceștia au oferit
asistență juridică gratuită unui număr de peste 8.100 de persoane.
Activitatea noastră are un impact real și demonstrează importanța accesului la asistență
juridică al solicitanților de azil: dintre cei pe care i-am asistat și care ne-au transmis
rezultatul cererii lor, 74.5% au primit statutul de azilant, în comparație cu media de 46.5%
în Grecia.
Suntem cel mai mare furnizor de asistență juridică din Lesbos. Suntem de asemenea,
furnizor de asistență juridică pentru minori neînsoțiți care au fost înregistrați incorect ca
adulți (peste 350 de cazuri în total) și pentru solicitanții de azil aflați în detenție (aproape
200 de cazuri).
Principala noastră activitate o reprezintă acordarea de consultații individuale în vederea
susținerii interviului de azil. Suntem singura organizație care se concentrează pe
furnizarea de informații juridice, sprijin practic și consultanță adecvată pentru solicitanții de
azil, pentru această etapă crucială a procedurii de azil.
De asemenea, ajutăm la reunificarea familiilor prin consultanță în completarea cererilor de
reunificare, în condițiile Reglementării Dublin. Totodată organizăm două sesiuni de
informații juridice în fiecare lună - una în Moria, la care asistă în jur de 100 de persoane și
alta destinată solicitanților de azil, care se desfășoară într-un centru al unei comunități
locale. Alte organizații precum UNHCR, UNHCR, Oxfam, IRC, Médecins Sans Frontières
și Médecins du Monde, îndrumă deseori persoane vulnerabile către noi în vederea
acordării de asistență juridică.
Suntem una din cele trei organizații de asistență juridică cu activitate în lagărul Moria, care
permite solicitanților de azil acces gratuit la serviciile noastre și garantează accesul nostru
liber la cei pe care îi asistăm. Întreaga asistență este acordată în patru încăperi amenajate
în containerul nostru din Moria, prin aceasta garantându-se confidențialitatea și intimitatea.
De asemenea, activăm în centrul de detenție din Moria.
Echipa noastră constă din 6 avocați voluntari, doi avocați greci, un coordonator cu studii
juridice, doi asistenți juriști, interpreți de limba arabă și farsi și un manager financiar.
Toți avocații noștri voluntari au experiență practică în dreptul european al azilului și au fost
identificați printr-un proces riguros de selecție. În total, voluntarii noștri au contribuit cu
peste 3100 de ore de muncă din 2016 încoace.
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Bugetul pentru 2018
Oxfam, care ne-a sprijinit începând cu martie 2017 va continua să ne acorde sprijin pentru
2018 și 2019. Cu toate acestea, sprijinul lor acoperă doar în parte costurile noastre.
Pentru a menține prezența noastră în Lesbos și pentru a putea continua pentru restul
anului 2018 avem nevoie de o finanțare suplimentară de 75.000 Euro.
Satisfacerea necesităților dincolo de Lesbos. Extindere în 2019
Ținând cont de nevoia curentă și critică de asistență în insulele grecești și în Atena,
sperăm să extindem activitatea în Grecia. Sperăm de asemenea, să ne extindem dincolo
de Grecia, pentru a putea veni în întâmpinarea nevoii de asistență juridică pentru
solicitanții de azil care sosesc în Spania și Italia.
Suntem extrem de recunoscători UNBR pentru donația de 10000 Euro din 2016, destinată
punerii în funcțiune a ELIL. Pentru a putea asigura continuarea activității noastre pentru
restul anului 2018 și pentru a constitui o bază financiară solidă pentru 2019, am dori să
știm dacă ați fi dispuși să faceți o nouă donație în favoarea ELIL.
Mai multe informații despre activitatea noastră poate fi pusă la dispoziție la cerere,
adresată pworthington@elil.eu iar alte informații sunt disponibile website-ul : www.elil.eu.
Dacă doriți să aflați mai multe despre activitatea noastră, aș fi încântat să vă pun în
legătură cu unul dintre avocații noștri voluntari.

Cu toată stima,
Philip Worthigton,
Managing Director,
European Lawyers in Lesvos
Mytilene, Lesvos, 6 October 2018

