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Europejski komisarz ds. migracji Dimitris Avramopoulos
powiedział w środę, że w ciągu trzech-czterech miesięcy
państwa członkowskie zajmą się zmianą zasad przyjmowania
wniosków o azyl zawartych w porozumieniu dublińskim. Zgodnie z
tym porozumieniem dotychczas nielegalni imigranci składali
wnioski o azyl w pierwszym kraju unijnym, do którego dotarli i
w tym kraju przebywali do momentu pozytywnego rozpatrzenia
wniosku (albo wydalenia). Parlament europejski wypowiedział
się 17 listopada za zmianą porozumienia dublińskiego, ponieważ
obciąża ono głównie dwa kraje unijne, do których trafiają
nielegalni imigranci: Włochy i Grecję.
Nowe porozumienie, za którym opowiada się większość krajów
Unii oraz Włochy i Grecja miałoby zawierać jakiś mechanizm
przymusowego rozlokowywania imigrantów we wszystkich krajach
unijnych z karami finansowymi dla krajów, które się nie
podporządkują.
Możliwe, że zmianą zasad udzielania azylu przywódcy unijni
zajmą się już na spotkaniu, które ma odbyć się w dniach 14-15
grudnia.(g)
Źródło: euobserver.com

Wzrost
liczby
łodzi
docierających do Hiszpanii
może sugerować zmianę szlaku
Liczba imigrantów docierających do brzegów Hiszpanii przez
morze z Afryki Północnej podwoiła się w 2017 roku.
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nielegalnych imigrantów do Europy. W ubiegłym roku ponad 360
tysięcy uchodźców i imigrantów dotarło do Europy przez Morze
Śródziemne. Podczas gdy najbardziej zatłoczona jest włoska
trasa, którą w okresie od stycznia do maja 2017 roku płynęło
59 tysięcy (o 32% więcej niż w analogicznym okresie 2016
roku), to trasa do Hiszpanii odnotowała skok o 75%, co
stanowiło 6 800 imigrantów.
W czerwcu trend był jeszcze silniejszy, bo do Andaluzji
przybyło 1 900 obywateli Ghany, Kamerunu, Wybrzeża Kości
Słoniowej i Gamibii. Maroko ich zdaniem jest bezpieczniejszą
trasą niż ta wiodąca przez Libię (j)
źródło: Reuters
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ochronę

Węgry budują drugie ogrodzenie na granicy z Serbią, wyposażone
w najnowszą technologię, z kamerami nocnymi i czujnikami
ciepła i ruchu
Nowy płot, wysoki na 3 metry, wzmocni istniejące bariery

wzniesione w 2015 roku z powodu masowego napływu imigrantów do
Europy, wywołanego przez kanclerz Angelę Merkel. Przez Węgry
przedostało się wówczas dalej do Europy ok. 400 tys.
migrantów.
Gyorgy Bakondi, doradca premiera Orbana do spraw
bezpieczeństwa powiedział, że ukończona już część płotu
„przekroczyła oczekiwania” i doprowadziła do całkowitej
eliminacji nielegalnego przekraczania granicy na odcinku około
10 km. Rząd Orbana ma nadzieję, że ukończeniu budowy będzie
można obniżyć liczbę żołnierzy i policjantów niezbędnych do
patrolowania granicy Węgier z Serbią. Obecnie codziennie
aresztowane są osoby, próbujące nielegalnie sforsować granicę.
Tymczasem organizacja Human Rights Watch oznajmiła, że Unia
Europejska musi „interweniować” na Węgrzech. HRW szczególnie
oburzył nowy projekt ustawy, która ma
umożliwić organom
bezpieczeństwa automatycznie zatrzymywanie przybyszów nie
mających podstaw do ubiegania się o azyl w specjalnie
utworzonych strefach tranzytowych. Przepisy pozwolą też
rządowi na doraźną deportację aresztowanych migrantów z
powrotem do Serbii z dowolnego miejsca na Węgrzech.
„Komisja Europejska nie powinna stać bezczynnie, podczas gdy
Węgry robią sobie kpiny z prawa do ubiegania się o azyl”,
powiedział Benjamin Ward, wicedyrektor HRW na Europę i Azję
Środkową. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko
Węgrom w grudniu 2015 roku, w oparciu o już istniejące prawo
azylowe, ale informacje o postępowaniu nie zostały
upublicznione.
PJ, na podst. http://pulse.ng

Imigracja, Światowe Ubóstwo i
Guma do Żucia
Przyjmowanie imigrantów z biednego regionu świata wydaje się
być humanitarne. Nic bardziej mylnego mówi Roy Beck,
dziennikarz i specjalista od imigracji i urbanizacji. I
wyjaśnia to na gumach do żucia w kulkach. Obejrzyj wideo.

