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Les fronteres serveixen d’ajuda o d’excusa? 
 
 

Per a una família refugiada, haver hagut de fugir del seu propi país per por a 
morir, deu ser de les coses més tràgiques que els pot passar. Però, encara deu 
ser més tràgic sentir que, un cop s'han jugat la vida travessant un mar, amb una 
embarcació precària, amb desenes de persones que es troben en la mateixa 
situació que ells, arribin al seu destí, Europa, i no siguin acollits per cap dels 
seus països, i que, a més a més, les autoritats els posin entrebancs per tal que 
no puguin sortir-se'n. 

Els governs, per justificar-se, diuen que utilitzen les fronteres per protegir el país. 
Protegir-lo de què? De gent que fa tots els esforços que poden per a intentar 
tenir una millor vida, o, simplement, per no morir? És cert que últimament alguns 
països europeus busquen recursos per poder rebre refugiats i donar-los 
allotjament provisional. Però, fins a quin punt hem hagut d'arribar? 

Si l'expressió "tancar les fronteres" no fos literal, representaria un gran problema 
polític a escala europea. Però és que, a part d'aquest problema polític, l'altre 
problema que existeix és que, quan les fronteres es tanquen amb tanques 
filferrades, tots aquells refugiats que encara tenen alguna esperança de ser 
admesos en algun país europeu han de fer llargues cues durant dies. Per si 
aquesta espera no fos prou llarga per si mateixa, els refugiats encara l'han de fer 
vivint en condicions inhumanes: dormint al carrer, abrigats amb la poca roba que 
tenen i alimentant-se com poden. 

Seria millor un món sense fronteres? Les fronteres són molt útils si fan una 
funció adequada, és a dir, que procurin per la seguretat dels civils que viuen al 
país. Ara bé, s'han d'utilitzar per a impossibilitar que persones que necessiten 
ajuda la puguin rebre? Clarament, no. 

Sense fronteres, els governs dels països no podrien controlar de la manera que 
fan el flux de refugiats que arriba als països europeus. Ja no seria necessària 
l'acció que fan organismes europeus com Frontex, que coordina les fronteres i 
que també intenta fer desaparèixer la imatge de les condicions en què es troben 
els refugiats que arriben amb les embarcacions que travessen el mar Egeu. 

A més, el Dret d'asil ja no seria necessari si no hi hagués fronteres, ja que les 
persones podrien buscar protecció sense problemes a un lloc més adequat, on 
es respectessin els seus drets humans se'ls garantís una adequada protecció 
internacional. 

Sembla, doncs, que les fronteres han servit, i encara serveixen, d'excusa als 
governs per no haver d'acollir persones que realment ho necessiten, ja que no 
es respecten els seus Drets Humans. 


