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Situació
 

 

Bulgària és un dels països que conformen el que s'ha anomenat la ruta balcànica de l'est. Aquesta va cobrar

rellevància en pràcticament tancar-se la ruta de l’Egeu amb l’Acord de la Unió Europea (UE) - Turquia  que va

entrar en vigor el 20 de març del 2016. 

 

La situació geogràfica del país, que conforma una de les fronteres exteriors més orientals de la UE, limita amb

Turquia, Macedònia (FYROM), Romania, Sèrbia i Grècia; va convertir Bulgària en un país de trànsit cap a altres

destinacions europees com Àustria i Alemanya. 

 

No només la seva situació geogràfica ha contribuït que fos un país de trànsit i no d’acollida de les persones

refugiades, sinó també el fet que és un dels països més empobrits de la UE (per PIB ocupa el lloc 76è mundial), la

manca de polítiques d'integració dirigides a les persones estrangeres i el fet que no hi ha, en termes generals, un

clima polític i social favorable a la immigració. Amb tot, tal i com ens han indicat diverses persones

entrevistades durant la missió d’observació, en el marc de la UE, Bulgària juga el paper de buffer zone pel que es

refereix al control dels fluxos migratoris.
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DETENCIONS EN UN PAÍS DE TRÀNSIT

Bulgària. Als llimbs de la Unió Europea

Bulgària, com molts altres països de la Europa

sud-oriental, és considerada per la gran majoria

de les persones refugiades només com a país de

trànsit en el camí cap a l’Europa central i

occidental. 

 

Entre el 2015 i el 2016, el país ha estat utilitzat

només parcialment per les rutes que des de Grècia

pujaven al centre del continent europeu, passant

per Macedònia.  No obstant això, aquests últims

anys el nombre de persones que sol·liciten refugi

a Bulgària va incrementant significativament. 

 

El 2014, 10.805 persones hi van sol·licitar

protecció internacional. Més tard, el 2015, es van

duplicar fins a 20.165 sol·licituds i el 2016 n’hi van

haver 18.990, segons dades de l’Eurostat. En canvi,

al llarg del 2017, el trànsit de persones refugiades

per Bulgària, especialment procedents de Turquia,

ha estat relativament reduït, sobretot per les

dificultats que aquestes persones troben per

transitar tot el territori turc i creuar la frontera

entre els dos països, que està «segellada»

mitjançant una tanca d’aproximadament 200

quilòmetres d’extensió, que es va acabar de

construir el 2017. 

 

Així, el 2015 Bulgària va detenir 34.056 persones

que intentaven entrar, restar o sortir del país de

forma irregular (sobretot es tractava d’entrades

des de Turquia), mentre que el 2016 aquesta xifra

ja va baixar a 18.844 i el 2017 en van ser 4.957.

Tant les organitzacions de drets humans búlgares

com el mateix ACNUR han denunciat que

especialment durant la segona meitat del 2015 i

durant el 2016 hi ha hagut devolucions en calent

de forma sistemàtica així com l’ús de la violència i

altres tractes cruels i inhumans . El Bulgarian

Helsinki Comittee ha denunciat en diverses

ocasions, especialment durant el 2016 que encara

era una pràctica habitual practicar pushbacks

massius cap a Turquia amb l’ús de violència i fins i

tot amb el robatori de les seves pertinences en un

gran nombre de casos.

 

Els devolucions en calent no són una pràctica

regulada en l’ordenament jurídic búlgar, que

tampoc en conté una definició legal ni els

prohibeix. No obstant això, és una pràctica que pot

condicionar fortament l’efectivitat del principi

fonamental de «non-refoulement», recollit en la

Convenció de Ginebra de 1951 que Bulgària ha

ratificat. Alhora, contradiu la seva pròpia Llei

d’Asil i Refugiats que estableix que tota persona

estrangera pot sol·licitar l’asil a Bulgària,

independentment de si l’accés a territori búlgar ha

estat fet de forma regular o no. És més, aquesta

Llei estableix que si una persona accedeix a

territori búlgar de forma irregular amb la finalitat

de sol·licitar protecció, està obligada a presentar-se

sense cap tipus de retard a les autoritats

competents. És important remarcar que els

processos d’expulsió queden suspesos durant tot el

procediment d’asil .
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