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Macedònia reprimeix els refugiats
que intenten travessar la frontera
Metges sense fronteres atén 300 persones aquest diumenge per impactes de
bales de goma i per problemes respiratoris causats per gas lacrimogen

Un grup de refugiats s'enfronta amb la policia de Macedònia a la frontera. Foto: EFE

El president de Grècia, Prokipis Pavlópulos, ha criticat l'actuació "inacceptable" de Macedònia en
reprimir el mig miler de refugiats
(http://www.naciodigital.cat/especials/746/drama/dels/refugiats/portes/europa) que aquest
diumenge intentaren creuar la frontera d'Idomeni (Grècia). Durant una trobada amb el primer
ministre portugués, Antonio Costa, Pavlópulos ha dit que aquests comportaments "no tenen
cabuda" a la Unió Europea.
Tres-cents refugiats van resultar ferits a causa de pilotes de goma i gasos lacrimògens llançats per
la policia macedònia, 200 a causa d'intoxicació pels gasos. A més, quaranta persones, tres d'ells
nens de deu anys amb ferides al cap, van ser ateses per impacte de pilotes de goma segons
l'ONG M (http://www.msf.es/) etges sense Fronteres (https://www.msf.es/formularios/14) (MSF).
Dos joves ferits tractats per l'organització van asseverar haver estat portats, al costat de deu
persones més, a territori macedoni i ser copejats per la policia durant una hora.
"La frustració i una sensació creixent de ràbia s'estén entre els refugiats, que se senten abandonats
a Idomeni des de fa més d'un mes. El que veiem és el resultat inevitable de deixar a milers de
persones atrapades a Grècia, un país incapaç de respondre a les necessitats humanitàries i de
https://www.naciodigital.cat/noticia/106553/macedonia-reprimeix-refugiats-intenten-travessar-frontera
Pagina 1 de 2

protecció dels qui busquen seguretat a Europa", declara Jose Hulsenbek, coordinador general de
MSF a Grècia. "El que aquesta gent necessita és ser tractada amb dignitat, no ser víctima de la
violència ni dels impredictibles tancaments de frontera que generen més incertesa. Es tracta
d'una crisi humanitària absurda, creada per les insuportables polítiques dels Estats europeus que
només empitjoren l'escenari", subratlla Hulsenbek.
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