Ekspert: imigranci w Europie
są poza kontrolą
Zbigniew Nowek, były szef UOP, a także Agencji Wywiadu i Biura
Bezpieczeństwa Narodowego wyraził opinię, że imigranci to
muzułmanie, którzy równie dobrze mogliby żyć w państwach
muzułmańskich, ale chcą poprawić sobie warunki i żyć na
socjalu. Dlatego zawsze jeżdżą do krajów, gdzie pomoc socjalna
jest najwyższa.
Spowodowało to możliwość przeniknięcia do Europy dużej ilości
bojowników islamskich. Niech nikt nie opowiada, że jest to pod
jakąkolwiek kontrolą – powiedział Nowek w Polsat News. Jak
zauważył, na przyklad służby niemieckie nie wiedzą, gdzie
znajduje się 128 tys. imigrantów. W ogóle nie mają o nich
zielonego pojęcia, bo imigranci nie stawili się w miejscach,
gdzie mieli zostać zakwaterowani.
W społeczeństwie islamskim jest wg. badań pięć procent
radykałów, więc na przykład w Niemczech jest ich już około 100
tys. – podsumował Nowek.(p)
Źródło: Polsat News

Trzech Arabów z Holandii
próbowało kupić w Gdyni broń
maszynową
Policja zatrzymała w Gdyni trzech Arabów na holenderskich
paszportach, którzy próbowali kupić w gdyńskim sklepie z

bronią pistolety maszynowe, donosi rmf24.pl. Ponieważ nie
mieli pozwolenia, oferowali po 5 tysięcy dolarów za sztukę –
normalna cena wynosi 2,5 zł.
Sklep prowadzony jest przez dwóch zawodowych żołnierzy, którzy
nagrali na komórce negocjacje z podejrzanymi klientami oraz
numer rejestracyjny ich samochou i zawiadomili policję.
Policja zatrzymała podejrzanych w pobliskim centrum handlowym.
W Holandii byli wielokrotnie notowani za posiadanie broni
palnej, napady i kradzieże samochodów. (g)
Źródło rmf24.pl

Macedonia zatrzymała 9000
fałszywych paszportów, o ich
właścicielach milczy
W wywiadzie dla niemieckiego „Bilda” prezydent Macedonii
powiedział, że w czasie kryzysu uchodźców władze niemieckie
odmówiły współpracy z jego krajem polegającej na wymianie
informacji o osobach przybywających jako uchodźcy. Niemcy
tłumaczyły, że nie mogą współpracować, bo Macedonia nie należy
do Unii.
Wg prezydenta Gjorge Iwanowa służby macedońskie zatrzymały
9000 podrabianych paszportów – nie powiedział natomiast, co
stało się z ich posiadaczami: czy Macedończycy ich aresztowali
i deportowali czy też przepuścili dalej do Europy. Niektórzy
tak zwani uchodźcy jeżdżą po całej Europie pod fałszywym
nazwiskiem, a Grecja przybija im po prostu pieczątkę
uprawniającą do dalszej podróży” i znajduje się wśród nich
wielu radykalnych bojowników, powiedział prezydent.(g)

Źródło TVN24

Węgry:
Premier
Orban
podkreśla
słuszność
swej
polityki ws. imigracji
Węgry były pierwszym krajem, który samodzielnie zajął się
problemem nielegalnej imigracji, i wciąż należą do najlepiej
chronionych państw UE – oświadczył węgierski premier Viktor
Orban w publicznym radiu Kossuth.
Więcej na: www.rp.pl

Uchodźcy w końcu do Polski
Nasz kraj będzie musiał zacząć ich przyjmować z ośrodków w
Grecji. Chodzi o prawie 5 tysięcy osób.
Więcej na: www.rp.pl

Sycylia: Imigranci sposobem

na walkę z wyludnieniem?
Małe, wyludniające się miasteczko Sutera na Sycylii znalazło
sposób, by uratować się przed wymarciem. Miejsce młodych
mieszkańców, którzy porzucili rodzinne strony w poszukiwaniu
pracy i lepszego życia, zajęła grupa imigrantów. Miejscowość
otworzyła się na nowy świat przybyszów z Afryki oraz Azji i
dzięki temu odkryła, że ma przed sobą przyszłość – podkreśla
włoska prasa.
Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl

Miriam
Shaded
chce
zdelegalizować islam. „Takie
osoby jak ja są mordowane”
Zgłaszają się prawnicy chcący pomóc w zdelegalizowaniu islamu
w Polsce – powiedziała w programie „Tak jest” w TVN24 Miriam
Shaded, prezes fundacji Estera.
Więcej na: wp.pl

Jerzy

Pomianowski:

Krótkowzroczna
polityka
Europy wobec uchodźców w
Libanie. Konsekwencje będą
katastrofalne
Obozy dla uchodźców w Libanie mogą się stać wylęgarnią
islamskich fanatyków – przestrzega w rozmowie z Wirtualną
Polską Jerzy Pomianowski, dyrektor wykonawczy Europejskiego
Funduszu na Rzecz Demokracji (EED) w Brukseli, który niedawno
wizytował ten kraj. – My tylko mówimy o uchodźcach, którzy
przekroczyli nasze europejskie granice, a o milionach ludzi
tam w regionie zapominamy. Dla mnie jest szokujące, jak debata
na ten temat jest marginalizowana w Europie – dodaje. I
podkreśla,
że
taka
polityka
jest
„zatrważająco
krótkowzroczna”, a konsekwencje będą „katastrofalne”.
Więcej na: wp.pl

Dochodzenie ws. znieważenia
kobiety w muzułmańskim stroju
kąpielowym
Prokuratura wszczęła dochodzenie ws. znieważenia na tle różnic
narodowościowych i wyznaniowych kobiety w tradycyjnym
muzułmańskim stroju kąpielowym korzystającej z basenu –
poinformowała prokuratora w Kołobrzegu.
Wiecej na: wp.pl

”To ja, Malala” już w marcu
na Nat Geo People
Film dokumentalny o Malali Yousafzai – jednej z najbardziej
charyzmatycznych i budzących podziw na całym świecie bohaterek
współczesnych czasów – polscy widzowie będą mogli zobaczyć na
antenie Nat Geo People 6 marca, o godz. 20:00.
Więcej na: wp.pl

