Indenrigsministre i EU holder
stridbart møde
om
flygtningepolitik
og
Schengen-aftale
25. januar 2016 – Indenrigsministrene i EU holdt et stridbart
møde i dag i Amsterdam, hvor de forsøgte at komme overens om,
hvorvidt man skulle forlænge grænsekontroller i en periode på
to år i overensstemmelse med bestemmelserne i Schengenaftalen, der i øjeblikket tillader rejser, arbejde og ophold
uden visa blandt medlemslandene. Forlængelsen beskrives som
»midlertidig«, men reflekterer følelsen af panik og hysteri
over, hvordan man skal håndtere indstrømningen af flygtninge,
samt frygt for, at Schengen-aftalen, og med den EU, kunne
smuldre inden for få uger, rapporterede The Guardian i dag.
Seks EU-nationer har allerede gennemført grænsekontroller
under nogen form, men iflg. BBC sagde den hollandske minister
for indvandring, Klass Dijkhoff, at medlemsstater inviterede
Den europæiske Kommission til at forberede det juridiske og
praktiske grundlag »for fortsættelsen af midlertidige
grænseregler gennem artikel 26 [af Schengen-aftalen]«.
Ifølge flere rapporter deltog flere EU-ministre i angreb på
Grækenland og truede endda med helt at udstøde dette land fra
Schengen-arrangementet. Den østrigske indenrigsminister
Johanna Mikl-Leitner sagde til Die Welt, at, hvis »Athen ikke
omsider gør mere for at sikre EU’s ydre grænser, så må man
åbenlyst diskutere Grækenlands midlertidige eksklusion fra
Schengen-zonen … Grækenland har en af de største flåder i
Europa. Det er en myte, at den græsk-tyrkiske grænse ikke kan
kontrolleres«. Den belgiske minister for indvandring Theo
Francken advarede, at grækerne må »bære konsekvenserne, og vi
vil satse på en form for sanktionsmekanisme«, rapporterer

Associated Press.
Ikke alle var enige. Talsperson for EU-kommissionen Natasha
Bertaud tweetede, at »der er ingen, der taler om ’suspension
fra’ eller ’eksklusion af’ Schengen – en sådan mulighed
eksisterer ikke. Vi vil redde Schengen ved at gennemføre
Schengen«. Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier
hævdede, at ideen om en græsk udstødelse af Schengen er en
»foregiven løsning«. Også Italien og Luxembourg afviste enhver
tanke om en udstødelse.
Grækenlands minister
vredt og hævdede, at
forsyne Grækenland
afpatruljere øerne i

for indvandring Ioannis Mouzalas svarede
andre EU-medlemsstater havde forsømt at
med lovet personale og både til at
Ægæerhavet. Athen havde behov for 1.800

officerer fra Frontex-organisationen til grænsekontrol, men
fik kun 800, sagde han; og kun 6 ud af de 28 skibe til
kystvagten, som man havde anmodet om, var ankommet.
Forskellige forslag kastes rundt, inklusive et om at oprette
permanente lejre i Grækenland til husning
flygtninge, samt lignede lejre i Italien.
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