Grækenland revser depraveret EUforslag
om at gøre landet til oplagringstank
for flygtninge,
selv til gengæld for
gældseftergivelse
26. januar 2016 – I takt med de daglige rapporter om mænd, kvinder og børn, der
drukner under turen fra Tyrkiet over Ægæerhavet til Grækenland, bliver det til
overflod klart, at den Europæiske Union er ude af stand til at håndtere krisen.
Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble gjorde ligeledes dette klart, da han
opfordrede til en »koalition af villige« til gennemførelse af en Marshallplan
for Mellemøsten – som EU er ude af stand til at gennemføre. Men kun en virkelig
Marshallplan, der søger Afrikas og Mellemøstens integration i den Eurasiske
Landbro (Verdenslandbroen), kan løse problemet.
EU-indenrigsministrenes uformelle møde om flygtningekrisen, der blev holdt i
Bruxelles den 25. jan., demonstrerede endnu engang EU’s fiasko.
Grækenland, gennem hvilket de fleste af flygtningene kommer, blev genstand for
absurd pres og krav. Som svar herpå fordømte den græske, stedfortrædende
minister for indvandringspolitik, Yiannis Mouzalas, der er læge og stifter af
Doctors of the World (Læger i Hele Verden), kravene og truslerne om at udstøde
Grækenland af EU’s visa- og rejsefri Schengen-zone. Med kommentarer til
Grækenlands private SKAI TV fordømte Mouzalas et belgisk forslag – at Grækenland
skulle etablere en lejr til 300-400.000 flygtninge i Athen!
»Schengen er en del af et spil om at uddele ansvar: Hvis du ikke gør dette eller
hint, så gør vi det her ved dig. Det er en straf«, sagde Mouzalas og tilføjede,
at Grækenland ikke ønskede at deltage i en proces, der ikke ville føre nogen
vegne hen. Han sagde, at europæiske lande uberettiget er »i panik« over
spørgsmålet. Mouzalas har moralsk autoritet til at udligne denne kritik,
eftersom Grækenland har været indstrømningspunkt for henved en million
flygtninge alene i løbet af de seneste seks måneder samtidig med, at landet også
må håndtere sin egen dystre, økonomiske krise. Landet har modtaget meget lidt
hjælp fra EU. Han advarede ligeledes om, at flygtningekrisen i Grækenland ville
blive en humanitær krise, hvis tusinder af flygtninge skulle blive indespærret i

Grækenland.
I en artikel i Financial Times lancerer Gideon Rachman et forslag om flygtningefor-gæld for Grækenland, hvorved Tyskland ville annullere en stor del af den
græske gæld, og Grækenland ville være vært for flygtninge i lejre på græske øer,
finansieret af Tyskland eller EU. Flygtningene ville dernæst blive sendt tilbage
til Syrien, eller Irak, når krigen først stopper.
En sådan model har åbenlyse problemer, som Rachman indrømmer. Det første problem
er den nødvendige ændring af asylreglerne; hvis krigen trækker ud, kunne
flygtningene sidde fast i lejre i årevis. Det andet åbenlyse problem er, at
Grækenland selv befinder sig midt i en katastrofal, økonomisk krise. Rachman
medgiver, at »en ophobning af flygtninge i Grækenland lyder rystende …«
Rachman skriver, »Denne plan lyder, som om den er langt ude. Men den kunne
allerede delvist være på vej, gennem forsøg og fejltagelse. Det vides, at EUembedsmænd overvejer at ’afgrænse’ Grækenland ved at blokere grænsen mellem
Grækenland og Makedonien, som er hovedruten mod nord. Ifølge en rapport i
Financial Times menes denne plan ’at finde støttet i Berlin’.
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