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Situació
Avui, l’espai Schengen comprèn la majoria dels països de la Unió Europea. No obstant això, aquest encara no
s’aplica a Croàcia, Estat Membre des del 2013. Amb tot, el país lluita per complir els estrictes requisits imposats
per la UE per tal d’acabar amb les seves fronteres amb Hongria i Eslovènia al 2020. I aquests exigeixen, entre
d’altres, la capacitat de salvaguardar la que passaria a ser la nova frontera exterior de la UE. En conseqüència, les
polítiques emprades pel seu govern ultraconservador enfront l’arribada de persones refugiades no només s’han
limitat al discurs anti-immigració, sinó que han desembocat en la fortificació a tota costa de les seves fronteres
amb Sèrbia per mostrar una imatge de fortalesa davant dels socis europeus.
Així és que davant la cada cop més difícil entrada a Europa des de Sèrbia, les persones en trànsit s’han vist
forçades a elegir rutes alternatives com la que passa a través de la frontera entre Croàcia i Bòsnia i Hercegovina
(BIH). Per aquest fet, la xifra d’arribades a BIH s’ha incrementat considerablement des del 2017 fins al punt que a
dia d’avui s’ha convertit en un dels principals territoris de trànsit de la regió. Ara per ara, donat el seu passat
històric, la resposta de la ciutadania local a la nova situació ha sigut majoritàriament d’empatia cap a les
persones refugiades , però la distribució desigual d’arribades entre regions comença a desembocar en el
ressorgiment d’antigues tensions polítiques al territori.
Així les coses, mentre BIH afronta el present amb una manca evident de previsió i recursos, Croàcia fortifica
aquesta nova zona de la futura frontera exterior de l’espai Schengen.
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En el marc jurídic de la gestió i control de les

Ni les persones entrevistades a la frontera pel

migracions a territori croata, l’Estat diu actuar en

nostre equip d’observació, ni tampoc les

base a una sèrie de convenis amb els seus països

entrevistades per HRW o Amnistia Internacional

veïns.

havien passat o coneixien d’algun cas que hagués
passat per algun procediment legal similar als

En primer lloc, existeix un Acord europeu sobre

esmentats en cap cantó de la frontera. De fet,

readmissió amb Bòsnia pel qual es permet el

convé subratllar que els testimonis denuncien

retorn de nacionals de tercers països que hagin

agressions i robatoris a mans de la policia croata.

creuat i es trobin sense permís d’estança legal.

De la mateixa manera, expliquen com, abans

Entre gener i novembre del 2018, el Ministeri de

d’obligar-los a creuar la frontera cap a BIH per la

Seguretat de BIH hauria retornat 493 persones

nit a través de zones remotes i boscoses (sense

(265 de les quals eren turques) a l’empara d’aquest

presència de la policia de Bòsnia), les autoritats

compromís.

aprofiten per trencar, en molts casos, els seus
mòbils.

En segon lloc, al cantó oest es produeix una
situació similar. Recollint el que diu l’article 2.3 de

Així mateix, els testimonis entrevistats a la regió

l’Acord de Readmissió entre Eslovènia i Croàcia ,

d’Una-Sana relaten que les peticions d’asil de

les autoritats d’ambdós països poden dur a terme

persones que entren Croàcia per BIH són

devolucions sense formalitat alguna (procediment

ignorades, el mateix que succeeix amb les que

abreujat), en un termini de 72 hores després del

arriben a Eslovènia per Croàcia.

creuament il·legal de la frontera.
S’ha de tenir en compte que aquests procediments
no es poden aplicar amb potencials persones
refugiades ja que el seu caràcter informal no
assegura les salvaguardes necessàries per dur a
terme les devolucions respectant el dret
internacional. Per aquest motiu, davant les proves
sobre l´ús de deportacions grupals, convé fer
ressaltar que els retorns col·lectius van en contra la
Carta de Drets Fonamentals de la UE i la
Convenció de Ginebra de 1951, que recull el
principi de no devolució.

