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Abstract. Migration is a complex issue, with many facets that need to be
weighed together. The year 2015 will probably remains in the migration
history as the year that registered a record number of refugees. The closure
of the Balkan Route used by migrants to reach Western Europe from Turkey
and Greece has forced migrants to find alternative routes and for this reason
Bosnia and Herzegovina is facing an unprecedented wave of migration,
since February 2018. The growing number of migrants and refugees who
have started using the new Balkan route to reach an EU member state has
raised deep concerns about a humanitarian and security crisis. The current
system no longer works. With the new Pact on Migration and Asylum, the
European Commission proposes a fresh start on migration: building
confidence and striking a new balance between responsibility and solidarity.
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Criza refugiaþilor este recunoscutã drept un test fundamental al politicii ºi
identitãþii europene. În ciuda închiderii oficiale a Rutei Balcanice de migraþie, în
martie 2016, ºi a ridicãrii zidurilor la graniþele statale, mulþi refugiaþi au con-
tinuat sã foloseascã acest coridor neoficial, adesea fiind respinºi de autoritãþile
de frontierã din Ungaria sau Croaþia ºi trimiºi în Serbia, unde primeau ajutor prin
intermediul reþelei de sprijin umanitar a guvernului sârb.1 Pânã la urmã, speranþa
de a intra în spaþiul comunitar pe la graniþa cu Serbia s-a stins progresiv din cauza
controalelor transfrontaliere din ce în ce mai stricte, iar dupã închiderea rutei
principale de migraþie din Balcanii de Vest s-a deschis o nouã rutã de migraþie
spre Europa.
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Noua rutã balcanicã de migraþie:
o intersecþie umanitarã

Sute de mii de migranþi ºi refugiaþi au trecut prin aºa-numita „Rutã Balcanicã“
în încercarea de a ajunge în Europa de Vest, însã Bosnia, Muntenegru ºi Albania
nu fãceau parte din aceastã rutã. Mai mult decât atât, între 2015 ºi 2016, Bosnia ºi
Herþegovina nu au primit niciun imigrant. Acest lucru s-a schimbat în anul 2018,
pe parcursul cãruia Bosnia ºi Herþegovina a cunoscut o creºtere accentuatã a so-
sirilor ºi, în acelaºi timp, o crizã umanitarã în nord-vestul Cantonului Una-Sana2,
unde un numãr semnificativ de refugiaþi au ajuns în aºteptarea oportunitãþii de a
traversa graniþa croatã ºi a intra în UE. Schimbarea aºa-numitei Rute Balcanice
folosite de migranþi pentru a ajunge în Europa de Vest din Turcia ºi Grecia a
obligat migranþii sã gãseascã rute alternative ºi din acest motiv, din februarie
2018, Bosnia ºi Herþegovina se confruntã cu un val de migraþie fãrã precedent.

Controalele intensificate ºi extrem de riguroase de la frontiera dintre Serbia
ºi Croaþia au forþat migranþii sã abandoneze fosta Rutã balcanicã, Bosnia ºi
Herþegovina fiind una din noile cãi de acces cãtre Vest. În noul context, statul
bosniac se gãseºte într-o situaþie dificilã, întrucât nu dispune de suficiente re-
surse financiare pentru a adãposti ºi ajuta toþi refugiaþii care ajung pe teritoriul
þãrii. Cu tot ajutorul ºi implicarea oferitã de ONG-urile bosniace, situaþia rãmâne
mult prea complexã pentru comunitãþile locale, ajutorul internaþional fiind ne-
cesar. În contextul descris, reprezentanta Crucii Roºii din Bosnia ºi Herþegovina,
Amina Kurtagić, a precizat cã statul bosniac nu a fost în niciun fel pregãtit pentru
un numãr atât de mare de oameni, iar Crucea Roºie localã întâmpinã multe pro-
bleme: „Existã ajutor din partea celorlalte unitãþi internaþionale ale Crucii Roºii
sub formã de mãrfuri absolut esenþiale, cum ar fi produse igienice, corturi, saci
de dormit ºi bucãtãrii mobile dar, în general, nu existã resurse pentru investiþii
mari, deoarece sprijinul financiar al organizaþiilor internaþionale este adesea
acordat doar pentru câteva luni“3.

Aºa cum s-a întâmplat în majoritatea þãrilor aflate de-a lungul Rutei Balcanice,
autoritãþile naþionale ºi locale din Bosnia ºi Herþegovina au fost nepregãtite pentru
numãrul mare de refugiaþi. Cele mai recente alegeri generale din Bosnia ºi Her-
þegovina au arãtat un model de radicalizare de-a lungul liniilor etnice, context ce
a contribuit la instabilitatea politicã ºi instituþionalã. Datoritã contextului politic
deja fragil ºi a instabilitãþii instituþionale din Bosnia ºi Herþegovina, autoritãþile
statului au fost neputincioase în faþa afluxului de migranþi ºi nu au avut niciun
plan sau resurse pentru a aborda noua situaþie creatã de prezenþa a mii de mi-
granþi ilegali care au intrat din Muntenegru ºi Serbia. Începând cu a doua jumã-
tate a anului 2018, au existat mai multe declaraþii ale guvernului central din
Sarajevo prin care admitea incapacitatea sa de a controla pe deplin teritoriul na-
þional sau de a oferi refugiaþilor un sprijin adecvat.4
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Centrele de azil existente în Bosnia ºi Herþegovina, reduse numeric, nu sunt
nici pe departe capabile sã asigure nevoile numãrului mare de refugiaþi ºi pro-
babil niciodatã nu vor fi, pentru cã este cunoscutã intenþia refugiaþilor de pãrãsi
cât de repede cu putinþã þara, fãrã a avea vreo intenþie de a rãmâne în Bosnia.
Consecinþa acestei practici a fost ignorarea prezenþei refugiaþilor de cãtre auto-
ritãþi, în speranþa cã se vor muta spre nord ºi vor pãrãsi teritoriul bosniac. Migra-
rea, din a doua jumãtate a anului 2018, a mii de oameni spre cantonul Una-Sana
a trecut astfel în mare mãsurã neobservatã. Acest lucru explicã, poate, de ce o
nouã Rutã Balcanicã s-a putut contura cu uºurinþã în ultima perioadã ºi de ce si-
tuaþia de urgenþã umanitarã legatã de aceasta a fost în mare parte ignoratã.

Într-un interviu acordat unei reþele de televiziune locale, în octombrie 2018,
primarul oraºului Bihać, Šuhret Fazlić, a denunþat lipsa implicãrii guvernului
central din Sarajevo în abordarea problemei refugiaþilor. În opinia lui Fazlić, mi-
granþii de astãzi „locuiesc în spaþiile puse la dispoziþie iniþial de oraº, atunci când
erau doar 150 de persoane. Nimeni nu ºi-ar putea imagina cã va trebui sã gãz-
duim peste 3.000 de persoane mai târziu... iar lucrurile se înrãutãþesc. Ne simþim
aºezaþi pe un butoi cu pulbere“.5

Crearea noului coridor de-a lungul Albaniei ºi Muntenegrului a poziþionat
Sarajevo ca un nou centru pentru pregãtirea cãlãtoriei cãtre Uniunea Europeanã,
prin graniþa dintre Bosnia ºi Herþegovina ºi Croaþia. În faþa acestei situaþii difi-
cile, autoritãþile bosniace au încercat adoptarea unui plan de mãsuri de urgenþã
pentru a rãspunde nevoilor refugiaþilor ºi au deschis un centru de refugiaþi în Sa-
lakovac, însã numãrul persoanelor care putea fi adãpostit acolo a fost insuficient,
iar mulþi dintre migranþi au ajuns sã locuiascã în corturile amplasate prin diverse
parcuri din Sarajevo, dupã cum descrie ºi raportul Organizaþiei Internaþionale
pentru Migraþie „mulþi refugiaþi ºi migranþi dorm pe strãzi, în clãdiri abandonate
ºi în câmpuri, fãrã adãpost, canalizare, mâncare sau îngrijiri medicale adecvate.
Societatea civilã localã ºi actorii guvernamentali se luptã pentru a oferi hranã,
adãpost ºi asistenþã“6.

În primele opt luni ale anului 2018, potrivit OIM, peste 16.000 de refugiaþi
au intrat în Bosnia-Herþegovina, majoritatea continuându-ºi drumul spre Croaþia,
Slovenia ºi apoi Italia. Cifrele sunt incerte ºi aproximative, aºa cum este în cazul
mobilitãþilor neoficiale. Miºcarea migranþilor prin Balcanii de Vest s-a intensi-
ficat în 2018 ºi a atins apogeul în primãvara aceluiaºi an. Raportul aratã, de ase-
menea, câteva tendinþe noi în fluxul de refugiaþi. În acest sens, se precizeazã cã,
în perioada ianuarie-mai 2018, autoritãþile din Bosnia ºi Herþegovina, Muntenegru
ºi Albania au raportat sosirea a 7.402 de migranþi ºi refugiaþi noi dintre care un
numãr de 2.838 au fost numai în luna mai, o creºtere de douã ori mai mare faþã
de numãrul de migranþi ºi solicitanþi de azil înregistraþi în aceste þãri pe tot
parcursul anului 2017, perioadã în care se înregistraserã aproximativ 2.600 de
astfel de solicitãri. De asemenea, OIM menþioneazã cã mai mult de jumãtate
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dintre migranþi ºi refugiaþi (4.841) au fost înregistraþi în Bosnia ºi Herþegovina,
estimându-se cã 520 de persoane soseau în aceastã þarã sãptãmânal, aproape ju-
mãtate din totalul numãrului de persoane înregistrate fiind din Pakistan (22%) ºi
Siria (22%), urmate de cele care au declarat naþionalitatea afganã (14%), ira-
nianã (10%) ºi irakianã (8%).7

Numãrul din ce în ce mai mare de migranþi ºi refugiaþi care au început sã uti-
lizeze noua rutã balcanicã pentru a ajunge într-o þarã membrã a UE a ridicat în-
grijorãri profunde cu privire la o crizã umanitarã ºi de securitate. În acest con-
text, pe 1 iunie 2018, OIM a avertizat cã fluxurile de migraþie prin Balcanii de
Vest sunt în continuã creºtere ºi a evaluat situaþia umanitarã ca fiind acutã.

Între asumarea responsabilitãþii ºi acuzaþiile balcanice

Creºterea recentã a numãrului de persoane care folosesc Bosnia ºi Herþegovina,
Muntenegru, Albania, ºi parþial Serbia ca o nouã rutã de tranzit pentru a ajunge
în Europa de Vest a venit la pachet cu acuzaþiile reciproce dintre unele þãri balca-
nice, pentru cã nu se implicã suficient în apãrarea frontierelor. Astfel, miniºtrii
securitãþii ºi drepturilor omului din regiune s-au reunit la Sarajevo, pe 7 iunie
2018, în încercarea de a gãsi „vinovatul“ pentru asumarea responsabilitãþii în
contextul unei potenþiale crize si pentru gãsirea unor soluþii pentru combaterea
crizei refugiaþilor care afecteazã o mare parte din Bosnia. Oficialii bosniaci au
fost cei care au insistat asupra necesitãþii organizãrii unei reuniuni regionale, în
contextul în care au reclamat „lipsa de onestitate“ a þãrilor vecine, þãri care îm-
ping migranþii ºi refugiaþii spre Bosnia ºi Herþegovina. La sfârºitul lunii mai a
aceluiaºi an, într-o conferinþã de presã, ministrul bosniac al securitãþii, Dragan
Mektic, a declarat cã existã o creºtere a numãrului de migranþi veniþi din Iran,
iar þara întâmpinã greutãþi în condiþiile eliminãrii vizelor pentru cetãþenii iranieni
de cãtre Serbia: „Ne confruntãm cu o problemã gravã, deoarece Serbia a abolit
vizele pentru cetãþenii iranieni. Aceºtia vin în mod legal în Serbia, traverseazã în
mod ilegal þara ºi merg în Uniunea Europeanã. Nu avem dreptul sã convingem
Serbia sã introducã regimul de vize, dar Serbia ar trebui sã ne ofere readmitere
fãrã nicio problemã“8.

În Serbia, Albania, Muntenegru, dar mai ales în Bosnia ºi Herþegovina, mi-
granþii ºi refugiaþii depun oficial actele necesare pentru obþinerea statutului de
azil, dar majoritatea nu intenþioneazã sã rãmânã ºi vor sã ajungã în Croaþia. Din
cauza creºterii contingentului de migranþi care folosesc Bosnia ºi Herþegovina ca
rutã de tranzit spre Europa de Vest, Croaþia ºi-a sporit, în prima jumãtate a anului
2018, prezenþa poliþiei de-a lungul graniþei croato-bosniace. Referitor la acest
aspect, preºedintele Croaþiei, Kolinda Grabar Kitarovic, a declarat la sfârºitul lunii
mai 2018 cã „poliþia croatã a consolidat toate capacitãþile necesare pentru con-
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trolul frontierei de stat, graniþa exterioarã a UE cu Bosnia ºi Herþegovina, cu
detaºarea suplimentarã a ofiþerilor, a resurselor umane ºi tehnice necesare“.9 În
Muntenegru, din cauza afluxului neaºteptat, autoritãþile au ridicat un gard de
sârmã ghimpatã pe linia de frontierã de 26 de kilometri cu Albania, în timp ce au
acuzat oficialitãþile de la Tirana cã nu au luat suficiente mãsuri pentru a rezolva
aceastã problemã. În acest sens, ºeful departamentului de control al frontierei de
stat din Ministerul de Interne al Muntenegrului, Vojislav Dragovic, a lansat acu-
zaþii oficiale împotriva Albaniei deoarece, în pofida acordurilor bilaterale de read-
misie între cele douã þãri, nu acceptã migranþi ºi refugiaþi.

În vara anului 2018, guvernul Muntenegrului a autorizat Ministerul Apãrãrii
sã desfãºoare armata pentru a ajuta la gestionarea crizei migranþilor, dându-le dreptul
militarilor sã efectueze o serie de patrule comune cu forþele de poliþie. Deºi auto-
ritãþile au asigurat în repetate rânduri populaþia cã situaþia migranþilor ilegali nu
este criticã, Muntenegru a decis sã trimitã militari pentru a-ºi asigura graniþele.
Astfel, începând cu sfârºitul lunii august 2018, trupele armate au fost angajate în
verificãri ale zonei din jurul trecerii Bozaj, la graniþa cu Albania ºi la câþiva kilo-
metri de capitala Podgorica. „Frontiera va fi controlatã de patrulele mixte de
poliþie ºi armatã, în principal pentru a preveni trecerea ilegalã a frontierei de stat
cu Albania, precum ºi alte acþiuni ilegale în zona de frontierã“10, a declarat Mi-
nisterul Apãrãrii într-un comunicat. Ministrul a mai spus cã trupele vor fi dislo-
cate în baza deciziei luate de cãtre Consiliul de Apãrare ºi Securitate, organul
superior de securitate al þãrii. Pe 11 iulie 2018, data la care s-a luat decizia de a
desfãºura armata, Consiliul a declarat cã situaþia de securitate de la frontierã este
„satisfãcãtoare“11, dar cã trupele vor fi angajate acolo pânã la sfârºitul anului 2018.

Autoritãþile din Muntenegru acuzã statul albanez cã le permite migranþilor sã
treacã graniþa prea uºor. De fapt, din exact aceleaºi motive ca ºi autoritãþile
elene, Albania preferã sã-i trimitã cu uºurinþã în þãrile din jur, deoarece Tirana nu
primeºte prea multe stimulente pentru a face faþã valului de imigranþi. În Albania
existã un singur centru de primire pentru solicitanþii de azil din întreaga þarã.
Dacã migranþii din Albania nu au statut juridic, nu pot cãlãtori nici cu autobuzul
sau cu taxiul. Dacã poliþia descoperã migranþi în zona de frontierã, ei sunt trimiºi
imediat înapoi în Grecia, însã dacã sunt identificaþi pe teritoriul naþional sunt
aduºi în centrul de migranþi din Tirana. În Albania, numãrul imigranþilor opriþi
de poliþie a crescut de cincisprezece ori în 2018 faþã de anul precedent ºi, deºi
numãrul este relativ mic, îngrijorarea cu privire la o nouã rutã cãtre nord, prin
Albania, Muntenegru ºi Bosnia a început sã prindã contur. În acest sens, în pri-
mãvara anului 2018, premierul albanez Edi Rama a susþinut, într-o întâlnire cu
cancelarul austriac Sebastian Kurz, cã numãrul migranþilor „ilegali“ din Albania
a crescut de la 162 în ianuarie 2017 la 2.311 în 2018, cifre care, dacã sunt reale,
confirmã faptul cã traseul balcanic s-a schimbat. În cadrul întâlnirii, Kurz ºi-a

5 NOUA RUTÃ BALCANICÃ DE MIGRAÞIE 31

————————
9 Ibidem
10Montenegro to Deploy Troops to Deter Migrants, https://balkaninsight.com/2018/08/17/montenegro-to-

deploy-military-to-secure-borders-08-16-2018/
11 Ibidem.



exprimat speranþa cã noua rutã de migraþie va fi închisã ºi trebuie aplicat un plan
pentru oprirea trecerilor neregulamentare prin graniþele din þãrile balcanice. În
acest sens, cancelarul austriac a promis cã va oferi sprijin Albaniei pentru îmbu-
nãtãþirea controalelor la frontierã.12

Cãlãtoria migranþilor de-a lungul noii rute balcanice

Traversarea noii rute prin graniþa croatã ºi bosniacã este o operaþiune dificilã
pentru refugiaþi, iar situaþia actualã poate continua pe termen lung, fiind necesar
ca pãrþile implicate, autoritãþile locale ºi Uniunea Europeanã sã lucreze îm-
preunã pentru a gãsi o modalitate de a face faþã numãrului tot mai mare de refu-
giaþi din Bosnia ºi Herþegovina.

Cãlãtoria pe noua rutã folositã de migranþi pentru a traversa Balcanii ºi a
ajunge în Italia este prin graniþa dintre Bosnia ºi Herþegovina ºi Croaþia, mãrgi-
nitã de sute de kilometri de pãdure. Graniþa este fosta linie de front a rãzboiului
din Bosnia ºi este împânzitã de mine. Râul Kolpa este graniþa naturalã care se-
parã Croaþia ºi Slovenia. Pentru a opri fluxul de migranþi care intrau în þarã, gu-
vernul de la Ljubljana a început, în anul 2015, sã ridice o barierã fãrã întreruperi
pe râul Kolpa pentru separarea drumului de apã.

Din martie 2016, de la încheierea acordului UE-Turcia, numãrul de migranþi
care au ajuns în Grecia a scãzut considerabil. Cu toate acestea, mii de sirieni,
afgani, pakistanezi, nord-africani ºi irakieni încã trec graniþa turcã, iar cifrele
oficiale nu includ toþi migranþii care ajung în Grecia, deoarece Regulamentul
Dublin III13 îi forþeazã pe mulþi sã evite înregistrarea, însã toþi migranþii ajung în
Balcani.

Una dintre noile rute balcanice începe de la Ioannina, nordul Greciei pânã la
Valika Kladuša, cel mai nordic oraº bosniac, aproape de graniþa croatã. Toþi mi-
granþii care doresc sã cãlãtoreascã din Grecia prin Balcani îºi încep cãlãtoria din
Ioannina, cel mai mare oraº al regiunii Epirus, aflat la distanþã rutierã de o orã
faþã de frontiera albanezã. În Ioannina, migranþii preferã sã trãiascã în condiþii
grele pe strãzi ºi nu doresc sã fie înregistraþi în sistemul oficial de primire elen
pentru cã acest lucru i-ar împiedica sã caute azil în alte þãri europene.

Cele douã municipalitãþi din Bihać ºi Velika Kladuša, ambele în apropierea
graniþei cu Croaþia ºi având populaþii musulmane majoritare, sunt locul unde se
aflã mare parte a refugiaþilor aflaþi în miºcare. Din aceastã zonã, refugiaþii în-
cearcã sã intre în Croaþia prin Pasul Velika Kladuša ºi, dupã câþiva zeci de km
pe teritoriul Croaþiei, „spaþiul Schengen“ din Slovenia pânã când ajung în Italia,
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sã dea naºtere unor crize de amploare.



Trieste aflându-se la aproape 250 km distanþã de Bosnia. Un fel de „noul Idomeni14“,
aºa cum este menþionat uneori de voluntarii implicaþi pentru ajutor umanitar,
aceastã enclavã musulmanã din nordul Bosniei ºi Herþegovinei gãzduieºte mii de
oameni în cele mai precare condiþii de viaþã. Acesta este noul front al crizei re-
fugiaþilor din Balcani.

Implicaþii geopolitice ºi umanitare
ale noii rute balcanice

Obiectivul Europei este de a întãri frontierele externe ºi de a proteja Spaþiul
Schengen. Aceastã zonã este formatã din douãzeci ºi ºase de state europene care
au convenit sã înlãture între ele controalele la frontierã ºi sã recunoascã o singurã
politicã de vizã. Schengen a garantat cetãþenilor þãrilor membre o libertate
aproape totalã de miºcare, însã a produs o rigidizare a frontierelor externe ale
Europei.

În vara anului 2018, Trieste – un oraº port italian aflat la câþiva kilometri dis-
tanþã de graniþa cu Slovenia – a devenit un nou punct de sosire pentru Calea
Balcanicã a refugiaþilor. Pe 25 august 2018, viceprimarul Paolo Polidori (membru
în cadrul partidului anti-migraþie de dreapta Lega per Salvini), împreunã cu un
grup de persoane, a luat iniþiativa de a-i îndepãrta pe refugiaþii care dormeau în
aer liber de-a lungul falezei Trieste, lângã sediul Autoritãþii Portuare. În spatele
unei astfel de intervenþii în forþã se dezvãluie o politicã mult mai profundã: pe
de o parte, intervenþia neconvenþionalã a primarului a afiºat puterea ºi determi-
narea administraþiei locale în abordarea problemei prezenþei refugiaþilor chiar în
centrul oraºului; pe de altã parte, nu au fost oferite alternative, deoarece alunga-
rea refugiaþilor din zonã nu a fãcut parte dintr-o soluþie pe termen lung, ci mai
degrabã a fost o relocare a prezenþelor nedorite într-un alt colþ al oraºului. Reto-
rica folositã de oficialii oraºului nu a reuºit prea mult sã descurajeze fluxul de
migranþi din Trieste în urmãtoarele luni, ci pur ºi simplu i-a obligat pe aceºtia sã
se depãrteze de centrul oraºului.

Acest episod ridicã întrebãri cu privire la modul în care prezenþa refugiaþilor
ºi a solicitanþilor de azil în spaþii urbane extrem de vizibile poate fi interpretatã
ca o „cerere pentru dreptate“15. În acest sens, Darling16 considerã cã „oraºul asi-
gurã contextul în care revendicãrile sunt posibile […] ca spaþiu prin care mi-
granþii pot deveni prezenþi în faþa autoritãþilor urbane“ însã existã ºi riscuri afe-
rente […] prezenþa atât de vizibilã poate fi un imbold pentru o verificare sporitã
a „poliþiei“ migranþilor forþaþi ºi nereglementaþi.“17
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————————
14 Sat mic din Grecia, de aproximativ 150 de locuitori, ce a devenit simbolul dramei refugiaþilor veniþi în

Balcani. Aflatã la graniþa Greciei cu Macedonia, tabãra de refugiaþi Idomeni a adãpostit în 2015 aproape un
milion de refugiaþi.

15 Vicki Squire, Jonathan Darling (2013), «The “Minor“ Politics of Rightful Presence: Justice and
Relationality in City of Sanctuary», International Political Sociology, Volume 7, Issue 1, pp. 59-74

16 Darling J (2017), «Forced migration and the city: Irregularity informality and the politics of
presence», Progress in Human Geography, 41(2), pp. 178-198.

17 Ibidem, pp. 190-191.



Trieste este doar un punct terminal al unei noi rute balcanice. Interferenþele
dintre vizibilitate ºi invizibilitate, precum ºi între intervenþia represivã ºi
neglijare sunt pãrþi constitutive ale unei geografii a mobilitãþii refugiaþilor în
regiunea balcanicã. Formarea acestui nou coridor neoficial – în special a
pasajelor sale de frontierã cheie din Bihać ºi Velika Kladuša, în Bosnia-
Herþegovina, aduce dupã sine importante implicaþii geopolitice ºi umanitare.

Dacã, iniþial, poziþia Ungariei faþã de refugiaþi a fost condamnatã de majori-
tatea statelor UE, ulterior acestea au susþinut conducerea lui Orbán, iar unele
dintre state chiar au mers mai departe ºi au depãºit politicile Ungariei în privinþa
frontierelor. Mai mult decât atât, austeritatea a accentuat povara socialã a crizei
economice în cele mai sãrace pãrþi din Europa, iar politicienii au profitat de pe
urma ei pentru a uni cetãþenii împotriva migranþilor. Îndepãrtãrile ilegale sunt
asociate cu încãlcãri constante ale drepturilor omului – de obicei perpetuate de
þãrile periferice, pentru a pãstra responsabilitatea cât mai departe de Bruxelles.
Astfel, Europa nu numai cã nu a reuºit sã se adapteze la fluxul dinamic de mi-
granþi în aceastã perioadã, dar a transformat cãlãtoria acestora într-una mai ris-
cantã ºi mai dramaticã.

În concluzie, migranþii rãmân la mila acþiunilor politice. Fãrã canale legale
cãtre Europa, ei sunt abandonaþi în mijlocul Mediteranei sau în clãdiri distruse
din nordul Bosniei ºi Herþegovina, iar aceºtia nu au nevoie de mai mulþi vo-
luntari sau de ONG-uri la graniþe, ci de o soluþie politicã. Criza umanitarã este
cauzatã de o crizã politicã ºi este necesar sã fie vindecate cauzele în locul simp-
tomelor pentru a se putea pune capãt neimplicãrii UE din ultimii cinci ani. În
acest sens, Comisia Europeanã a lansat proiectul unui nou acord pentru Migraþie
ºi Azil prin intermediul cãruia ar urma sã se instituie un sistem previzibil ºi fiabil
de gestionare a migraþiei. În urma unor consultãri ample ºi a unei evaluãri co-
recte ºi globale a situaþiei, Comisia propune îmbunãtãþirea întregului sistem, in-
clusiv analizarea unor modalitãþi de ameliorare a cooperãrii cu þãrile de origine
ºi de tranzit, distribuirea poverii între statele membre, asigurarea unor proceduri
eficace, integrarea cu succes a refugiaþilor ºi returnarea persoanelor fãrã drept de
ºedere în UE. Acum este rândul Parlamentului European ºi al Consiliului sã
examineze ºi sã adopte întregul set de acte legislative necesare pentru ca politica
UE cu adevãrat comunã în domeniul migraþiei ºi azilului sã devinã realitate.
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