Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI
- AKO TO PREŽÍVAJÚ
ZAISTENÉ OSOBY

Rozprávali sme sa cudzincami, ktorí boli zaistení
na Slovensku a požiadali tu o azyl.
Hovorili nám o svojich skúsenostiach, ako vnímali
pobyt v zaistení. Niektorí tam boli nedávno, iní už
pred niekoľkými rokmi. Niekoľkí z nich zostali žiť
na Slovensku, ktoré im neskôr udelilo azyl alebo
doplnkovú ochranu. Iní zo Slovenska odišli. Ich skúsenosti sa môžu týkať oboch útvarov policajného
zaistenia. Boli to muži, ženy, rodiny s deťmi aj jednotlivci z rôznych krajín.
Chceli zostať v anonymite, preto mená a o
 sobné 
údaje, ktoré pri nich uvádzame, sú vymyslené.
Ich slová sú však autentické.

„Na neslobode nie je najhoršie, že vám b
 ránia odísť.
Najhoršie je, že vás o
 bmedzia vo všetkom,
čo je p
 re vás normálne.“

Fredy, 22 rokov, SOMÁLSKO

. Má v SR azyl/doplnkovú ochranu
. Predtým strávil v Sečovciach 2 mesiace a 19 dní spolu s rodinou
. Študent na Slovensku

“

Vezmú vám mobil, laptop, tablet, aj iné osobné veci, bez ktorých
nič nemôžete. Dnes je internet súčasťou nášho života. Nájdete tam
všetko, deti sa zabavia, niečo naučia, a je to jazykovo dostupné.
Zavoláte rodine, že ste v poriadku, a ako sa majú oni. Hovory cez
telefón do zahraničia zožerú neprimerane veľa mincí. Obavy
ohľadom bezpečnosti by bolo možné rozptýliť používaním internetu pod dohľadom v počítačovej miestnosti.“
„Z mojej skúsenosti a pozorovania sa správanie po jednom týždni
umiestnenia v zaistení začne meniť, začnete sa správať agresívnejšie.“
„Vychádzka na čerstvý vzduch sa organizuje dvakrát denne
v trvaní jednej hodiny. Deti potrebujú častejšie chodiť von, najmä
v peknom počasí. Deti by mali mať prístup von kedykoľvek.“
„V čase, keď sme tam boli my, boli sme jediná rodina. Deti sa nemali
s kým hrať. Boli sme izolovaní od ostatných. V tom čase som mal 16
rokov, ale moji súrodenci boli ešte malé deti (3, 9 a 10 rokov).“

Emir, 25 rokov, SÝRIA

. Má v SR azyl/doplnkovú ochranu
. Predtým strávil v zaistení 3 mesiace a 18 dní
. Pracuje, chcel by študovať

“

Počas môjho pobytu priviezli do zaistenia jednu rodinu s malými
deťmi. Boli vrátení z Nórska. Celú rodinu zavreli do väzenia, ako
kriminálnikov. Jedno dieťa malo vážne zdravotné problémy, myslím, že potrebovalo špeciálnu starostlivosť, nie pobyt v zaistení.
Myslím, že takéto osoby a deti by nemali byť zatvorené v zaistení,
sú to ľudské bytosti krehkejšie ako my.“
„Emóciu, ktorou by som onálepkoval svoje pocity z toho obdobia,
by bolo SKLAMANIE. Sklamanie zo spoločnosti, demokracie
a z hodnôt Európy.“

Ahmet – 27 rokov, IRAK

. Má v SR azyl/doplnkovú ochranu
. Predtým strávil 93 dní v zaistení
. Pracuje a žije na Slovensku

“

Každý vám povie presne, koľko dní strávil v zaistení. Vieme
to presne, lebo keď nemáte slobodu, každý deň rátate.“
„Nikto tu nepozná vaše meno, hovoria s vami bez toho aby vás
oslovili menom. Ukážu na vás: „Hej ty, zbaľ si svoje veci, ideš
von.“ Absurdné je hlavne, ak vás volajú číslom, ktoré vám pridelia.
Napríklad policajt zavolá: „111, príďte si po lieky.“

Hamid, 38 rokov, AFGANISTAN

. V minulosti strávil v Sečovciach 2 mesiace a 18 dní
s manželkou a tromi deťmi (5, 7 a 12 rokov)
. Nežije na Slovensku

“

Učiteľ chodí do tábora na výučbu slovenského jazyka. Chodil som
na kurz a učil som sa porozumieť slovenčine, to bol jediný
užitočne strávený čas v zaistení.“
„Je potrebné vytvoriť centrum, v ktorom uprostred väzenia
vytvoríte aspoň pre deti pocit slobody.“
„Najhoršie je, že moje deti nemohli chodiť do školy doma kvôli
bezpečnostnej situácii. Potom sme boli na ceste, a neskôr nás
na Slovensku zaistili. Keď sme boli v zaistení, ani tam nemohli
chodiť do školy. Ale vzdelanie je pre ich budúcnosť dôležité. Ja ako
ich otec to viem.“

Mirzaj, 45 rokov, PAKISTAN

. V minulosti strávil v Sečovciach 4 mesiace
a 18 dní s dvomi synmi(16, 15 rokov)
. Nežije na Slovensku

“

Najnešťastnejšie osoby tu v zaistení sú moji synovia. Majú 15 a 16
rokov. Už sú veľkí muži, ale ešte sú to deti. Nevedia zniesť túto
situáciu, že sme tu zavretí. Veľmi sú z toho nervózni, zle to prežívajú.
Robia si zle navzájom, hádajú sa so mnou a vôbec ma neposlúchajú.
Neviem, čo mám s nimi robiť.“

Viac informácií k zaisťovaniu rodín s deťmi 
na stránke Ligy za ľudské práva: www.hrl.sk

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska
z fondu Pomoc deťom v utečeneckej kríze

