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Grècia inicia les deportacions de
refugiats cap a Turquia
Els primers vaixells plens de migrants han sortit aquest matí de l'illa de Lesbos
cap a Dikili | Dubtes sobre la legalitat de l'operació i de la infraestructura turca per
acollir els "retornats"

Arribada dels primers refugiats deportats a Turquia | EFE

Grècia ha iniciat a primera hora d'aquest dilluns el procés de deportació de refugiats i immigrants
cap a Turquia. D'aquesta manera, es posa en pràctica l'acord assolit fa poques setmanes entre la
Unió Europea i el país euroasiàtic
(http://www.naciodigital.cat/noticia/105242/unio/europea/turquia/acorden/deportar/refugiats/arribin/
grecia) i que tants dubtes legals i protestes han aixecat.
Diversos grups de refugiats han embarcat amb vaixells a l'illa de Lesbos, des d'on han viatjar a la
localitat de Dikili, a l'oest de Turquia, que s'ha de convertir en el principal port de retorn de les
persones que hagin arribat a les illes gregues. L'agència Reuters ha apuntat que almenys dos
vaixells de passatges amb uns 130 immigrants a bord han marxat de Lesbos.
L'acord entre Turquia i la Unió Europea preveu que tots els refugiats que arribin a Grècia des de
finals de març seran deportats al país euroasiàtic. Per cada ?retornat?, hi haurà un refugiat que podrà
entrar en sòl europeu de manera legal des de Turquia. Tanmateix, al país hel·lè hi ha més de
40.000 refugiats -almenys una quarta part dels quals continuen a Idomeni- que hi van entrar
anteriorment i que han quedat atrapats ja que les fronteres dels Balcans han quedat tancades.
A més, hi ha molts dubtes sobre la legalitat del procediment, també sobre el respecte als drets
humans a Turquia així com deficiències en les infraestructures d'acollida. Moltes ONG, per la
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seva banda, han optat per abandonar Lesbos i les altres illes gregues ja que, a la pràctica, han
passat a ser camps de reclusió.
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