Imigranci w czasach pandemii.
Tygodniowy przegląd wydarzeń
i publikacji.
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sudańskiego uchodźcę. Kilka dni wcześniej TSUE uznał, że
Polska złamała prawo nie przyjmując uchodźców w ramach
mechanizmu relokacji. Rządy martwią się, jak zagwarantować
bezpieczeństwo imigrantom w trakcie epidemii, a NGO-sy
wypływają po następnych.
30.03 – 05.04.

Zapraszamy do podsumowania tygodnia

Wiadomości:
W minioną sobotę Sudańczyk dokonał zamachu terrorystycznego we
Francji, w okolicach Grenoble. Zabił 2 osoby i 5 ranił
posługując się nożem. Zamachowiec w roku 2017 uzyskał status
uchodźcy. Więcej…...
Polska, Czechy i Węgry złamały prawo unijne odmawiając udziału
w mechanizmie relokacji, uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.
Przymusowy mechanizm relokacji już nie działa od trzech lat,
realizacja jego była też wadliwa. Czy zatem kraje te zapłacą
karę? Więcej…
Z powodu
spadła.
ostatnim
prawie 9

epidemii koronawirusa nielegalna imigracja do Grecji
Tylko 105 imigrantów dotarło na greckie wyspy w
tygodniu. Dla porównania od początku roku dotarło
500 osób. Więcej…

Państwa próbują poradzić sobie z imigrantami w czasie
epidemii. Portugalia przyznała tymczasowe prawo pobytu na
kilka miesięcy, żeby mieli dostęp do opieki medycznej. We
Włoszech organizacje pozarządowe domagają się amnestii i
pełnego prawa pobytu. Więcej…

Niemiecka organizacja pozarządowa Sea-Eye wyrusza wyławiać
rozbitków, pomimo epidemii i zamkniętych portów. Hiszpańskie
władze pozwoliły, by statek opuścił port, chociaż nie wiadomo
kto ich przyjmie. Więcej…
Kwarantanna może służyć radykalizacji młodzieży, ostrzega
Shireen Qudosi z Clarion Project. Młodzież poddana izolacji,
ze zwiększonym czasem przebywania przy komputerze, może stać
się łatwym celem rekruterów. Więcej…
Dystans do niewiernych jak do koronawirusa, takie zalecenia
wygłosił mieszkający w Kanadzie szejk Jounus Kathrad.
Muzułmański duchowny chciałby, żeby wierni traktowali poważnie
nakazy Allaha. Więcej…
Bunt dżihadystów w syryjskim więzieniu. Dwa dni trwały
zamieszki wywołane przez terrorystów Państwa Islamskiego
osadzonych pod kurdyjskim nadzorem w północno-wschodniej
Syrii. Kurdowie apelują
odpowiedzialność. Więcej…
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Analizy i komentarze:
Jak można było dostać się z Turcji do Syrii? Czy Turcja
współpracowała z zachodnimi rządami, tak jak pokazano to w
filmie „Kalifat”, czy były też okresy, gdy przymykała oko na
przemykających się dżihadystów? Więcej…
Prezydent Macron mówi o przeciwdziałaniu islamistycznemu
separatyzmowi we Francji. Politolog Abderrahim Hafidi
analizuje znaczenie tego nowego terminu. Więcej…
Francji potrzeba bardziej reformatorów muzułmańskich niż
biurokratycznych decyzji i działań zdominowanej
islamistów Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego

przez
CFCM,

twierdzi Martha Lee, krytykując decyzję o zaangażowaniu CFCM w
szkolenia francuskich imamów. Więcej…

