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Espanya tem que el tancament de
fronteres desplaci la ruta dels
refugiats
Jorge Fernández Díaz alerta que els demandants d'asil sirians, iraquians i
afganesos podrien arribar fins al Mediterrani occidental a través d'Algèria,
Marroc, Mauritània i Senegal | "No podem abaixar la guàrdia", alerta el ministre
espanyol de l'Interior en funcions
El govern espanyol tem que el tancament de fronteres als Balcans
(http://www.naciodigital.cat/noticia/104755/tancament/fronteres/balcans/atrapa/40000/refugiats/gr
ecia) desplaci la ruta que segueixen els demandants d'asil sirians, iraquians i afganesos fins al
Mediterrani occidental, a través d'Algèria, Marroc, Mauritània i Senegal. "Li seré sincer, no podem
abaixar la guàrdia", ha advertit aquest dilluns el ministre espanyol d'Interior en funcions, Jorge
Fernández Díaz, abans de reunir-se amb els seus homòlegs dels 28 a Brussel·les. "Estem molt
atents, perquè això significaria traslladar el problema", ha reconegut, demanant a la resta de
partits que actuïn "amb intel·ligència, sense dogmatismes ni demagògia, amb solidaritat però
responsabilitat".
"Si es tanca la ruta de Turquia a Grècia i els Balcans i es tanca la del Mediterrani central, per
Líbia i Lampedusa, evidentment la tendència o el perill és que es traslladi al Mediterrani
occidental i, de manera molt especial, a la costa algerina, marroquina, mauritana i senegalesa"
fins a Espanya, ha reconegut Fernández Díaz. El tancament de fronteres a Macedònia, Sèrbia,
Eslovènia i Croàcia, després de l'acord euroturc de dilluns passat, també ha posat en alerta altres
països, com Bulgària, Malta o Itàlia, que temen que s'obri una nova ruta.
"Alguns parlen de corredor humanitaris i això és bo perquè té a veure amb la dignitat i els
sentiments humans, però hem de ser prudents, perquè es poden generar uns problemes que no
siguem capaços de gestionar", ha insistit l'encara ministre espanyol de l'Interior en funcions.
Fernández Díaz ha assegurat que fins ara Espanya ha fet "una feina molt eficaç, amb els principis
de solidaritat i responsabilitat.
El govern espanyol ha ofert a la Comissió Europea acollir 150 dels demandants d'asil que ara són a
Grècia i més dels que són a Itàlia, a més de 250 de Turquia. En total, uns 450 que només
representen el 2,8% dels 17.000 que segons les quotes europees li toca rebre a l'Estat.
Fernández Díaz també ha anunciat que enviarà 71 funcionaris espanyols als camps de registre
de demandants d'asil a Grècia i Itàlia, per ajudar l'agència europea de fronteres Frontex.
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