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Devolucions en calent, de Melilla a
Grècia
Una UE que va ser incapaç de gestionar l'acollida d'un milió de persones es
prepara ara per evitar que un nou flux que fuig de la guerra hi entri

Diverses persones baixen d'embarcacions a la costa de Grècia fugint dels atacs xenòfobs | ACN

Fins fa tres setmanes, la jurisprudència de la Unió Europea considerava il·legals les
devolucions col·lectives i les devolucions en calent de persones que acabaven d'entrar per un
pas no habilitat a un estat membre de la Unió Europea i eren interceptades pels cossos policials
prop de la frontera.
Així ho havia establert en diferents sentències, com la que va dictar en primera instància el
Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg l'any 2017, que va condemnar Espanya per la devolució
en calent de dos migrants a Melilla l'any 2014. La sentència no qüestionava el dret a expulsar-los
o a retornar-los. Però exigia que es fes després d'identificar els migrants, i obrir uns expedients
individuals d'expulsió o devolució que, en el cas que concloguessin amb una ordre d'expulsió, es
poguessin recórrer i donar-los l'oportunitat a que demanessin asil.
Però aquesta sentència va ser recorreguda pel govern de Mariano Rajoy al mateix Tribunal
d'Estrasburg que fa tres setmanes, fent un gir de 180 graus, canviava la seva doctrina i avalava
les devolucions en calent dels migrants que són detinguts ja en territori espanyol, tot just després
de saltar la tanca. I el tribunal ho justificava dient que els migrants havien entrat de manera
violenta i tumultuària i que, a més, si haguessin volgut acollir-se al dret d'asil ho haguessin pogut
fer als consolats espanyols del Marroc, com el de Nador, proper a Melilla, o al mateix punt del
control policial de la frontera espanyola a l'enclavament nord-africà.
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Uns arguments totalment falsos atès que, a un subsaharià indocumentat o sense el passaport
vigent, que és com arriben la majoria, no se'l permet entrar físicament a les delegacions
diplomàtiques. I per arribar legalment a les dependències fronteres espanyoles de Ceuta i Melilla
abans s'ha d'haver sortit legalment del Marroc. Però el Marroc no deixa sortir a qui no porta un
passaport en regla.
I és que aquest canvi de postura del Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea sembla
que s'ha fet per donar marge legal als països europeus que, o bé van aixecar tanques fronteres
amb motiu de la crisi migratòria de 2015 i 2016, o es plantegen aixecar-ne ara davant la crisi dels
refugiats. I volen actuar amb contundència, fent recular per la força i de manera col·lectiva
possibles nous fluxos de migrants o refugiats, com ja està passant aquest dies a la frontera
terrestre o marítima entre Grècia i Turquia.
[noticia]197461[/noticia]
L'humanitarisme d'Angela Merkel està en hores baixes a Alemanya, país que va acollir la
majoria de refugiats de fa quatre i cinc anys. I com a conseqüència del trencament del cordó
sanitari a la ultradreta a l'estat de Turíngia, va haver de renunciar Annegret Kramp-Karrenbauer a
ser la successora de la cancellera.
Però sigui qui sigui el successor de Merkel, sembla segur que amb els xenòfobs d'Alternativa
per Alemanya, crescuts i presents a tots els parlaments dels lander, no es permetrà que un nou
flux de refugiats, encara que fos molt menor, procedent de Síria i Turquia, arribi a Alemanya. I a
mig camí entre Grècia i Alemanya i ha alguns dels estats del Grup de Visegrad com ara Hongria,
partidaris d'aplicar tota la força per fer recular els migrants que són a Grècia o hi intenten arribar
des de Turquia. I amb aquesta sentència d'Estrasburg ja tenen carta blanca per poder-ho fer.

Sigui quin sigui el successor de Merkel no marcarà un
perfil diferencial als líders europeus que es neguen a
acollir refugiats
La situació de la guerra de Síria, amb un nou flux de refugiats procedent de l'últim bastió rebel a
la regió d'Idlib, i amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, disposat a utilitzar l'aixeta dels
refugiats per aconseguir més fons de la Unió Europea o més suports internacionals en la seva
pugna amb Rússia i el vencedor Al-Assad, ha estat el detonat d'aquest increment de refugiats
intentant arribar a Grècia.
A Grècia hi governa la dretana Nova Democràcia, i també s'ha sentit abandonada per la Unió
Europea. A les illes gregues hi ha més de 40.000 refugiats en condicions de vida infrahumanes,
desitjosos d'anar a altres països de la Unió. I el govern pretén contenir-los construint centres
d'internament tancats per milers de persones a les illes de Quios i Lesbos.
I és que en el fons de tot el que hi ha és el fracàs d'una Unió Europea que, amb 515 milions
d'habitants, va ser incapaç fa quatre anys per egoisme d'uns, tacticismes d'altres i pura xenofòbia
de molts altres, de gestionar l'acollida i distribució d'un milió de persones. I que ara es prepara per
evitar que un nou flux de persones, fugint de la guerra, entri a la Unió Europea.
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