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Brussel∙les proposa demantenir
tres anys els controls fronterers
La Comissió Europea presenta un nou pla d’acollida per a 50.000 refugiats

BEATRIZ NAVARRO
Brussel∙les. Corresponsal

Pressionada pels governs, la Co
missió Europea va cedir i va pro
posar d’ampliar a tres anys el pe
ríode de temps en què, excep
cionalment, es podran realitzar
controls fronterers dins de la zona
Schengen.La“persistentamenaça
terrorista”ésunadelesraonsal∙le
gades per proposar aquest canvi
per Brussel∙les, que promet ser
molt estricta en la concessió d’au
toritzacionsperevitarqueuname
sura que hauria de ser puntual es
converteixi en la norma i Europa
acabi per fer marxa enrere en un
dels seus principals assoliments,

la lliure circulació de persones.
“Si mor Schengen, serà el prin

cipi del final d’Europa”, va alertar
ahir el comissari europeu d’Im
migració, Dimitris Avramópulos,
reticent fins fa molt poc a autorit
zar noves restriccions al codi de
fronteres europeu. Avramópulos
s’ha convençut tot i això que res
tringirSchengenésl’únicamanera
de salvarlo. Alemanya, Àustria,
Suècia, Dinamarca i Noruega van
reinstaurar els controls fa gairebé
dos anys arran de la crisi de refu
giatsemparantseenla incapacitat
de Grècia de protegir les seves
fronteres. En teoria hi haurien de
renunciar al novembre però la
pressióhaestatenormeperllançar

triccions per fer front a “noves
amenaces”, com el terrorisme, o
gestionarcrisiscoml’onadarècord
de demandants d’asil que va arri
baraEuropa fadosanys.La inicia
tiva no va tan lluny com reclamen
païsoscomAlemanyaiFrança,que
demanen d’autoritzar els controls
per finsaquatreanys.
Els governs no rebran llum ver

daautomàticaalessevespeticions,
va recalcar ahir la Comissió Eu
ropea. Transcorreguts els dotze
primers mesos, “si l’amenaça per
sisteix”, s’examinaran les peti
cions d’acord a estrictes condi
cions. “Només si la seriosa amena
çaal’ordrepúblicésprouconcreta
i escorresponambmesuresnacio
nals proporcionades, com l’estat
d’emergència”, planteja la comu
nicació aprovada ahir. “Ha de ser
sempre l’últim recurs”, va insistir
Avramópulos.
La dràstica caiguda en el nom

brederefugiats i lamillorade la si
tuacióaGrèciahadeixatdeseruna
coartada per demanar excepcions
aSchengen(encaraquearapodran
ferho en cas d’alerta terrorista).
Aquesta nova situació pot ser una
oportunitat per obrir vies legals
d’immigració a la Unió Europea,
va plantejar ahir Brussel∙les, tant
per a emigrants econòmics (en
funció de les necessitats del mer
cat laboral de cada país) com per
donar facilitats a les persones amb
dret a rebre protecció internacio
nal.Nohihaencarapropostes for
mals per a la primera possibilitat,
quesuscitaescàsentusiasmeenels
governs europeus, però sí per ofe
rir “una alternativa legal i segura”
als perillosos viatges a través de la
Mediterràniadesde l’Àfrica.
En resposta a la petició de Na

cions Unides, Brussel∙les va pro
posar ahir als governs europeus
d’acollir 50.000 refugiats en els
propers dos anys mitjançant un
programa de reassentament, por
tantlos directament des dels seus
països o de camps de refugiats. La
ComissióEuropeavaoferir10.000
euros d’ajuda per cada plaça que
ofereixin. Encara que el mecanis
me europeu de repartiment de re
fugiats no va assolir els objectius
previstos, el pla de reassentament
(unafórmulaambméstradició)ha
estat a prop de complir les seves
metes. Brussel∙les proposa de cen
trar el nou programa en les perso
nes amb dret a asil a Líbia, Egipte,
Níger, elSudan, elTxad iEtiòpia.c
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Uns immigrants són traslladats el passat dia 13 per la gendarmeria romanesa al centre de refugiats de port deMidia, al mar Negre

Perquè tanpocs?

Una gota a l’oceà”. Ai
xí descrivia Alexis
Tsipras, primer mi
nistre grec, les pri

meres reubicacions de refugiats
des de Grècia el novembre del
2015. I afegia: “Esperem que es
converteixi en un corrent, i des
prés en un riu d’humanitat i
responsabilitat compartida”. On
somdos anys després, ara que es
donen per acabats els progra
mes de reubicació des de Grècia
i Itàlia?
Dels 160.000 refugiats que els

estats membres de la Unió Eu
ropea van acordar ressituar el
setembre del 2015, n’han arribat
menys de 30.000; això repre
senta un vergonyós 18%. A 20 de
setembre del 2017, Espanya ha

ressituat 1.279 refugiats dels
15.888 compromesos, amb la
qual cosa caiem en un encara
més escandalós 8%. Per què tan
pocs?
La primera raó cal buscarla a

Grècia i Itàlia. Només aquells
refugiats que procedeixen de
països el percentatge d’accep
tació de les sol∙licituds d’asil del
qual és superior al 75% són
elegibles per a la reubicació.
El juliol del 2017, els únics paï
sos que complien aquest criteri
eren Eritrea, les Bahames,
Bahrain, Bhutan,Qatar, Síria, els
Emirats Àrabs i el Iemen. Que
den doncs exclosos països com
l’Iraq i l’Afganistan, d’on prove
nen molts sol∙licitants d’asil i no
poques raons.
Les organitzacions en defensa

del dret d’asil denuncien, amés a
més, que la discriminació per
criterisdenacionalitat vulnera la

Convenció de Ginebra mateixa.
La segona raó del fracàs dels

programes de reubicació és als
països de destinació; és a dir, a la
resta de països de la Unió Euro
pea. La majoria de governs han
arguït falta de disponibilitat de
places d’acollida. Amés, des dels
atemptats de novembre del 2015
a París, països com França, Bèl
gica i Suècia han introduït com
plexos controls de seguretat. Un
altre factor és la política selecti
va demolts estats membres, que
han accedit a la reubicació no
més d’aquells considerats com a
“més integrables”, ja sigui en
termes religiosos, culturals o de
professió. Tot això sense oblidar
els països que, com Eslovàquia i
Hongria, s’han oposat frontal
ment a la reubicació.
Finalment, la tercera raó es

troba en les decisions dels ma
teixos refugiats.Molts eviten ser

registrats per por de trobarse
en un atzucac, ja sigui tancats en
centres, illes o països d’avenir
incert o tornats al primer país
d’arribada sota l’aplicació im
placable del sistema de Dublín.
Entre aquells refugiats que sí
que accedeixen a registrarse

oficialment, trobem també els
que es desanimen pels llargs
temps d’espera i decideixen
anarse’n pel seu compte, entre
ells molts menors desitjosos
de retrobarse amb els seus fa

miliars. També desapareixen
aquells que no volen ser ressi
tuats al país que els ha estat as
signat. Recordem que no per fu
gir d’on venen els és indiferent
on van.
S’han complert dos anys des

de l’inici dels programes de reu
bicació. No hem presenciat ni
corrents ni rius sinó més aviat
una autèntica sequera d’huma
nitat amb els refugiats i de soli
daritat entre els estatsmembres.
Però el final dels programes de
reubicació no és el final de tot.
Cal recordar que els estats
membres han de complir el que
van acordar. De moment, no hi
semblen massa disposats.
Està doncs en mans de la ciu

tadania reclamar que “vinguin
ja” i recordar una cosa tan òbvia
com que el patiment d’avui és el
conflicte de demà. No hi ha
temps per perdre.c

Nohempresenciat ni
corrents ni rius sinó
més aviat una autèntica
sequera d’humanitat
amb els refugiats
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una reforma exprés que ampliï els
terminis, també per part de Fran
ça, que els manté des dels atemp
tats terroristesdel2015.
Amb les normes actuals, els go

verns de la zona Schengen només
poden realitzar controls fronte
rers de forma puntual per un pe
ríode inicial de sis mesos que, en
casosexcepcionals,potprolongar
se fins a dos anys. Fins fa un parell
d’anys, amb prou feines havien fet
ús d’aquestes clàusules. En els úl
timsdeuanys, només es van reins
taurar les revisions en 36 ocasions
al total de 26 països que formen la
zona Schengen, gairebé sempre
coincidint amb la celebració d’al
gunmundialde futbolocimera in

ternacional. A la tardor del 2015,
totvacanviar.
Les derogacions concedides

llavors estan a punt d’expirar però
els governs del centre i nord d’Eu
ropa no estan disposats a aixecar
els controls. Laproposta aprovada
ahir pel col∙legi de comissaris per
metrà ampliar a tres anys les res

Els governs europeus
podran suspendre
Schengenmés temps
en cas d’alerta
terrorista


