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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.

Bulgària. Als llimbs de la Unió Europea

www.caminsderefugi.org
DEVOLUCIONS EN CALENT I

DETENCIONS EN UN PAÍS DE TRÀNSIT

VULNERACIONS DE DRETS

Bulgària, com molts altres països de la Europa
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