Σαλβίνι: Στέλνει αστυνομικούς στα
σύνορα με τη Γαλλία για τις
επαναπροωθήσεις μεταναστών
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ΟΙταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή Ιταλών
αστυνομικών για περιπολίες στη μεθόριο με τη Γαλλία ώστε να αποτρέψουν την επαναπροώθηση
μεταναστών έπειτα από ένα επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Κλαβιέρ, το οποίο
χαρακτηρίζεται ωστόσο συνηθισμένο από τη Γαλλία.
"Ηνιοστή κατάχρηση των γαλλικών αρχών, που εκμεταλλεύτηκαν επίσης την καλή πίστη της
αστυνομίας μας, θα έχει συνέπειες: αυτοκίνητα περιπολιών θα σταλούν στην Κλαβιέρ προκειμένου
να ελέγξουν και να φυλάξουν τα σύνορα", έγραψε στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Ηανακοίνωσή του συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν Ιταλούς αστυνομικούς να φυλάνε
σκοπιά στο σημείο όπου ένα αυτοκίνητο της γαλλικής αστυνομίας είχε αφήσει τρεις μετανάστες το
πρωί της Παρασκευής (χθες).
ΟΣαλβίνι ανήρτησε χθες βράδυ ένα βίντεο που τράβηξε κάτοικος της Κλαβιέρ, το οποίο
συνοδεύεται από δραματική μουσική, που δείχνει το αυτοκίνητο της γαλλικής αστυνομίας να
αφήνει τους μετανάστες στην ιταλική πλευρά και να ξαναφεύγει για τη Γαλλία, περίπου 20 μέτρα
από εκεί.
"Χωρίςάμεσες, πλήρεις και πειστικές εξηγήσεις, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια πρόκληση και μια
εχθρική πράξη", είχε σχολιάσει.
Τοβράδυ, η νομαρχία της Οτ-Αλπ, στη γαλλική πλευρά, εκτίμησε σε μια ανακοίνωση πως
"επρόκειτο για μια διαδικασία μη υποδοχής στα σύνορα σε πλήρη συμφωνία με την πρακτική που
έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στη γαλλική και την ιταλική αστυνομία καθώς και με το ευρωπαϊκό
δίκαιο".
Σύμφωναμε τη νομαρχία, απαγορεύτηκε η είσοδος στους τρεις μετανάστες επειδή δεν διέθεταν
αξιόπιστα έγγραφα στο σημείο διέλευσης Μοντζενέβρ, 500 μέτρα πιο πέρα, και το αστυνομικό
τμήμα της Μπαρντονέτσια, το πιο κοντινό, είχε ενημερωθεί.
Σύμφωναμε τον Σαλβίνι, το αστυνομικό τμήμα ενημερώθηκε μεν το πρωί της Παρασκευής, αλλά

20 λεπτά μετά το βίντεο.
"Καιδεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει διμερής συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας, γραπτή και επίσημη, που
να επιτρέπει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Αν ο (Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν κάνει λόγο
για 'συνηθισμένη πρακτική', εκείνη που πρέπει να απαντήσει είναι η προηγούμενη κυβέρνηση",
είπε ο Ιταλός υπουργός.
"Τώραοι καιροί έχουν αλλάξει και δεν δεχόμαστε ξένοι που συνελήφθησαν στη γαλλική επικράτεια
να μεταφέρονται στην Ιταλία χωρίς οι δυνάμεις μας της τάξης να μπορούν να επιβεβαιώσουν την
ταυτότητά τους", προσέθεσε.
Κάθεχρόνο, χιλιάδες μετανάστες που επιδιώκουν να περάσουν στη Γαλλία ανακόπτονται και
επαναπροωθούνται στα ιταλικά σύνορα. Το Γαλλικό Πρακτορείο διαπίστωσε τον περασμένο
χειμώνα πως ένας αριθμός από αυτούς αφέθηκαν από τη γαλλική αστυνομία μπροστά στο
αστυνομικό τμήμα της Μπαρντονέτσια.
Οιεπαναπροωθήσεις αυτές είναι μια ξεχωριστή διαδικασία από τους εκατοντάδες αιτούντες άσυλο
που η Γαλλία στέλνει πίσω στην Ιταλία κάθε χρόνο εφαρμόζοντας τις συμφωνίες του Δουβλίνου
που υποχρεώνουν τους μετανάστες να καταθέτουν αίτημα ασύλου στην πρώτη χώρα εισόδου
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στιςαρχές της εβδομάδας ο Σαλβίνι είχε χαρακτηρίσει "προσβολή χωρίς προηγούμενο" τη
διείσδυση της γαλλικής χωροφυλακής για να αφήσει μετανάστες σε μια δασώδη περιοχή κοντά
στην Κλαβιέρ.
Στηνπερίπτωση εκείνη, η Γαλλία παραδέχθηκε ότι είχε γίνει "λάθος" εξηγώντας πως οι
χωροφύλακές της δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή, όμως εκπρόσωπος του προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν είχε καταγγείλει επίσης "την πολιτική χειραγώγηση" του θέματος από τον Σαλβίνι.
Οισχέσεις ανάμεσα στη Ρώμη και στο Παρίσι είναι τεταμένες τους τελευταίους μήνες. Η Ιταλία
κατηγορεί τους ευρωπαίους εταίρους της, αρχής γενομένης από τη Γαλλία, ότι την άφησαν να
διαχειριστεί μόνη της τη μεταναστευτική κρίση και τους περίπου 700.000 μετανάστες που έχουν
φθάσει στις ακτές της από το 2013.
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