
A crise migratória na fronteira Bielorrussa 

 

 A crise migratória na fronteira Bielorrussa não está a dar 

sinais de abrandamento. Com milhares de pessoas a 

aguardar passagem, enquanto sofrem com frio e fome, a 

União Europeia tem procurado encontrar formas de 

ultrapassar o impasse pelo qual o regime de Lukashenko 

está a ser culpado. Se, por um lado, as medidas de Bruxelas 

têm sido louvadas por alguns líderes, por outro há quem 

critique os 27 por "fugirem à realidade" e não apostarem numa política unificada de migração. A 

situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia tem escalado nos últimos dias. A União 

Europeia (UE) acusa Minsk de estar a usar os migrantes como armas, direcionando-os do Médio 

Oriente até à fronteira com a Polónia para se vingar das sanções 

europeias de que foi alvo. Apesar de Bruxelas estar a colocar em 

prática várias medidas para mitigar a situação, alguns diplomatas 

europeus não negam que a resposta da UE tem sido “caótica” 

devido a desentendimentos políticos. “Continuamos a saltar de 

uma crise de refugiados para outra, a culpar outros países pelos 

nossos problemas e a fugir à realidade. Em vez disso, as nações da União Europeia devem começar a 

implementar uma política comum de asilo, de forma unificada”, defendeu, em declarações à Al 

Jazeera, a eurodeputada holandesa Sophie in ‘t Veld. “O 

que o regime bielorrusso está a fazer é cruel”, 

continuou. “Mas quando os Estados-membros da UE 

são incapazes de acordar numa política comum de 

migração e tentam externalizar a gestão da migração, os 

outros países conseguem facilmente tirar vantagem 

disso”. Há ainda quem critique Bruxelas por ter 

classificado a crise migratória na fronteira bielorrussa 

de “ataque híbrido”. “Com [Ursula] von der Leyen a 

usar a expressão ataque híbrido, acredito que Lukashenko conseguiu exatamente aquilo que queria”, 

considerou à Al Jazeera, por sua vez, Bram Frouws, presidente do Centro Misto de Migração, 

entidade independente que recolhe dados e elabora análises sobre migração mista (fluxos migratórios 

que abrangem migrantes e refugiados). Além disso, “no momento em que nos referimos aos 

refugiados e migrantes como moeda de troca ou como armas, as pessoas passam a ser 

instrumentalizadas e retiramos-lhes a sua humanidade”, frisou. 
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