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Неколико хиљада избеглица налази се на граници Грчке и Македоније, недалеко од
грчког села Идомени, након што је македонска полиција одлучила да на територију своје
земље не пропушта економске избеглице, које користе кризу како би побегли од лошег
животног стандарда у својим земљама, већ само оне који су расељени због рата.

  

  

Македонске власти дозвољавају пролаз искључиво избеглицама из Сирије, Ирака и
Авганистана, док је мигрантима других националности, пре свега из Африке,  забрањен
улазак у Македонију.

  

То је изазвало револт осталих миграната, који су се окупили са грчке стране границе и
потпуно блокирали гранични прелаз у знак протеста.

  

Македонија је на овај начин следила одлуку Србије, која је, као што је "Блиц" и најавио,
затворила граница за економске мигранте.

  

Од прекјуче у Србију могу да уђу само избеглице из Сирије, Ирака и Авганистана, док ће
такозвани економски мигранти из Африке и осталих земаља Азије бити враћени.
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Исту одлуку донела је и Словенија, док Хрватска, осим из три наведене земље, пропушта
још и мигранте из Палестине. Македонија не пропушта грађане Марока, Судана,
Либерије, Конга, Шри Ланке и Пакистана.

  

  

- У Србију из Македоније не могу да уђу економски мигранти, односно мигранти из
земаља за које су у Хрватској и Словенији одлучили да не могу да уживају њихово
гостопримство, јер нису угрожени ратом. Морамо да заштитимо земљу и зато смо
применили реципрочне мере према онима за које у Хрватској и Словенији сматрају да за
њих нема места - рекао је министар рада Александар Вулин.

  

Македонија је јуче у Ђевђелији на граници са Грчком подигла жичану ограду дугу
километар и по. Ограда је подигнута од првог избегличког кампа до војне карауле
“Богородица”. Са друге стране аутопута македонска војска спрема терен за ограду која
треба да буде постављена у наредна два дана.

  

(Блиц) 
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